Wytyczne dla osób odwiedzających
i kierowców samochodów ciężarowych
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Wstęp lub wjazd na teren zakładu odbywa się na własną odpowiedzialność!
Dozwolone jest wejście wyłącznie do budynku, do którego nastąpiło zgłoszenie. Należy zgłosić się
bezpośrednio do wskazanej osoby kontaktowej. Wchodzenie na teren stanowisk produkcyjnych jest
dozwolone wyłącznie w towarzystwie pracowników zakładu Martinswerk!
W obszarach specjalnie oznakowanych obowiązuje zakaz palenia!

W budynkach, na drogach i placach obszarów produkcji, magazynowania i przeładunku obowiązuje
nakaz noszenia kasków, okularów ochronnych i obuwia ochronnego typu S3. W oznakowanych
obszarach należy nosić środki ochrony słuchu. Kierowca i osoby mu pomagające, które prowadzą
prace przeładunkowe, muszą dodatkowo nosić kamizelki ostrzegawcze i odzież ochronną. Należy
bezwzględnie stosować się do instrukcji roboczych, które
umieszczone są np. na stanowiskach przeładunkowych.

Kierowcy dostarczający lub przeładowujący materiały niebezpieczne (np. ługi lub kwasy)
muszą stosować się do odpowiednich szczególnych środków bezpieczeństwa.
Osoby towarzyszące kierowcy prywatnie nie mogą opuszczać kabiny pojazdu, z wyjątkiem obszaru
wjazdu na teren zakładu. Przewożone zwierzęta muszą bezwzględnie pozostać w kabinie pojazdu.
Wypadki, pożary i inne sytuacje awaryjne należy zgłaszać na nasz wewnętrzny numer alarmowy 777.
Stanowisko zgłaszania alarmów i udzielania pierwszej pomocy znajduje się na portierni!
Na całym terenie zakładu obowiązuje zakaz fotografowania!

Korzystanie z urządzeń elektronicznych (odtwarzacze ze słuchawkami,
telefony komórkowe itd.) w obszarze zagrożonym wybuchem jest zabronione!
Podczas jazdy na terenie zakładu należy uważać na:
pieszych, rowerzystów i operatorów pojazdów zakładowych!
Na terenie zakładu obowiązują przepisy niemieckiego Kodeksu Drogowego.
Prędkość maksymalna na terenie zakładu wynosi 20 km/h, w obszarze wagi 10 km/h.
Pojazdy szynowe mają pierwszeństwo przejazdu. Należy zachować ostrożność na przejściach
dla pieszych i przejazdach szynowych! Należy pamiętać o udzieleniu pierwszeństwa!
Po zatrzymaniu pojazdu należy wyłączyć silnik!
Przy wyjeździe należy okazać portierowi przepustki, jak również wszystkie
dokumenty załadunkowe bez dodatkowego wezwania!
Należy stosować się do instrukcji udzielanych przez portiera!
Postępowanie sprzeczne z powyższymi zasadami lub niestosowanie się do niniejszych zasad
powoduje unieważnienie zgody na pobyt na terenie zakładu. W takiej sytuacji należy liczyć się
z nakazem opuszczenia terenu zakładu!
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