Reguli de comportament
Reguli generale
▪ Este interzis fumatul în întreaga incintă a întreprinderii - inclusiv în autocamion!!!
▪ Pentru circulaţia în incinta întreprinderii se aplică în general Codul Rutier
German (StVO).

▪ La intrarea în incinta întreprinderii încadraţi-vă pe banda corectă (a se vedea planul).
❹

▪ Viteza de deplasare în incinta întreprinderii este corespunzătoare mersului la pas.
❶

▪ În timpul perioadelor de aşteptare rămâneţi întotdeauna în autovehicul.
Nu trebuie să vă plimbați pe jos prin incinta întreprinderii.
▪ Purtați echipamente de protecție (mănuși de protecție, veste de avertizare etc.)
❷

▪ În afara vehiculului trebuie să fiți atent la circulația din incintă
(contact vizual cu mașiniștii).

❸

▪ Spaţiul de lucru pentru șofer/șoferiță este de maximum 2 m în jurul vehiculului.
❻

❺

▪ Este interzisă staţionarea pe căile pe care circulă vehicule!
▪ Se vor folosi exclusiv căile pietonale care sunt delimitate prin marcaje.

❼

▪ Nu trebuie niciodată să intrați în hale ca pieton prin porțile de acces pentru
vehicule - trebuie să folosiți întotdeauna ușile.
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▪ În caz de incendiu sau de alarmă de incendiu, trebuie să vă
deplasați imediat către locurile prevăzute în caz de alarmă ❼.

Reguli de comportament
Procedurile pentru persoanele care preiau încărcăturile

Procedurile pentru persoanele care livrează încărcăturile
▪ Așteptați la bariera destinată persoanelor care livrează încărcăturile ❶.

▪ Așteptați la bariera destinată persoanelor care preiau
încărcăturile ❶.
▪ După deschiderea barierei, conduceţi maşina până pe cântarul de
intrare ❷. Părăsiţi autovehiculul și pregătiți numărul încărcăturii.

▪ După deschiderea barierei, conduceţi autovehiculul până pe cântarul de intrare ❷.
Părăsiţi autovehiculul. Pregătiți numărul avizului și, folosind telefonul, trimiteți o notificare prin apăsarea butonului.

▪ Folosind telefonul, trimiteți o notificare prin apăsarea butonului și
luați foaia cu instrucțiuni pentru încărcare.

Podeaua glisantă

▪ Urmăriţi instrucţiunile personalului de la cântar.

Deplasarea containerului

▪ În timpul procedurii de încărcare rămâneţi în autovehicul.
▪ Asigurați bunurile încărcate conform instrucţiunilor referitoare
la asigurarea încărcăturii.
▪ După încărcarea bunurilor, părăsiți imediat zona de încărcare și
deplasați-vă încet cu autovehiculul trecând peste punte, până la
cântarul de la ieșire ❺. Opriţi motorul şi părăsiţi autovehiculul.
▪ Ridicaţi bonul de cântărire de la fereastra cântarului şi prezentaţi
avizul de însoţire a mărfii pentru a fi semnat.

▪ Aşteptaţi pe cântar, în autocamion, până când primiţi
un semn de la operatorul încărcătorului cu roţi.
▪ Urmăriţi instrucţiunile operatorului încărcătorului cu
roţi şi conduceţi autovehiculul până în zona
de descărcare ❹.
▪ Rămâneți în autovehicul în timp ce are loc descărcarea
bunurilor.
▪ După efectuarea operațiunii de descărcare, rămâneți
chiar în faţa bunurilor descărcate (la circa 1-2 m) și,
dacă este necesar, măturaţi platforma de încărcare şi
închideţi uşile.

▪ Părăsiţi imediat cântarul şi incinta întreprinderii.

▪ Conduceţi autovehiculul până în zona de transferare ❻.
Deplasați-vă drept, ocupând unul dintre cele două l
ocuri de transferare, nu parcaţi transversal!
▪ La indicaţia operatorului încărcătorului cu roţi conduceţi
autovehiculul până în zona de descărcare ❹ şi numai
acolo deschideţi plasa.
▪ Basculaţi camionul propriu-zis în zona de descărcare ❹.
▪ Aşezaţi containerul în faţa barei de tractare a remorcii proprii.
▪ Basculaţi containerul remorcii în zona de descărcare ❹.
Containerele pline nu trebuie să fie aşezate pe jos în
incinta întreprinderii – se poate deteriora asfaltul!
▪ După efectuarea operațiunii de descărcare, rămâneți
chiar în faţa bunurilor descărcate (la 1-2 m) și, dacă este
necesar, măturaţi platforma de încărcare şi închideţi uşile.
▪ După cuplarea remorcii părăsiţi imediat locul de
transferare ❻.

▪ Deplasați-vă încet cu autovehiculul trecând peste punte, până la cântarul de la ieșire ❺. Opriţi motorul şi părăsiţi autovehiculul.
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▪ Ridicaţi bonul de cântărire de la fereastra cântarului şi prezentaţi avizul de însoţire a mărfii pentru a fi semnat.
▪ Părăsiţi imediat cântarul şi incinta întreprinderii.

