Richtlijnen voor bezoekers
en vrachtwagenchauffeurs
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U betreedt/berijdt het fabrieksterrein op eigen verantwoording!
Betreed alleen de gebouwen waarvoor u bent aangemeld en meld u direct bij uw contactpersoon.
Het betreden van de productiehallen is alleen toegestaan onder begeleiding van medewerkers
van Martinswerk!
In speciaal gemarkeerde gebieden is roken verboden!

In de gebouwen, op wegen en pleinen van de productie-, opslag- en laadafdelingen is het verplicht om
veiligheidshelmen, veiligheidsbrillen en veiligheidsschoenen S3 te dragen. In gemarkeerde gebieden moet
gehoorbescherming worden gedragen. Chauffeurs en bijrijders die laden en lossen, moeten daarnaast
veiligheidshesjes en beschermende kleding dragen. De aanwijzingen en bedrijfsvoorschriften, bv. op
laadplaatsen, moeten onder alle omstandigheden
worden opgevolgd.

Chauffeurs, die gevaarlijke stoffen (bv. loog, zuren) leveren of laden, moeten zich houden aan de hiervoor geldende bijzondere veiligheidsmaatregelen!
Particuliere bijrijders mogen de vrachtwagencabine niet verlaten, behalve op het terrein
van de inrit. Meerijdende dieren moeten altijd in de vrachtwagencabine blijven
Ongevallen, brand en andere noodgevallen moeten via ons intern noodnummer 777 worden gemeld.
Ons meldpunt voor noodgevallen en de EHBO bevindt zich in de toegangspoort!
Op het gehele fabrieksterrein is fotograferen verboden!

Het gebruik van elektronische apparatuur (koptelefoon, mobiele telefoon etc.)
is in explosiegevaarlijke gebieden verboden !
Voor het rijden over het fabrieksterrein geldt het volgende:
Pas op voor voetgangers, ﬁetsers en fabrieksvoertuigen !
Op het fabrieksterrein gelden de normale verkeersregels.
De maximumsnelheid op het fabrieksterrein is 20 km/h, bij de weegbrug 10 km/h. Railvoertuigen hebben
voorrang. Voorzichtig bij voetgangersoversteekplaatsen en spoorwegovergangen! Voorrang geven!

■

Als uw voertuig stilstaat, moet u de motor afzetten!

■

Pasjes en alle vrachtpapieren moeten bij het uitrijden spontaan bij de portier worden getoond!

■

De instructies van de portier moeten worden opgevolgd!

! Bij overtredingen of negeren van regels vervalt het verblijfsrecht,

bovendien moet u dan rekening houden met een algeheel toegangsverbod.
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