ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
на движението на служебни превозни средства

ДОБРЕ ДОШЛИ В H+H
DEUTSCHLAND

КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ ЗА
ДОСТАВКИ С ЛЕКОТОВАРНИ МПС

За H+H Deutschland GmbH безопасността и
опазването на здравето на нашите служители,
посетители и на нас самите са важни фирмени цели.

■ Доставка пясък/чакъл/льос/пълнеж

С тези инструкции за безопасност уведомяваме
специално всички хора, които трябва да влязат в
предприятието с МПС, за най-важните правила за
безопасност в нашите обекти.

Визуална проверка при разтоварване на
корени, чужди тела като камъни и др.,
както и влага.
В случай на силно разпръскване на прах
носете маска за прах.

Молим Ви да се придържате към тези правила по
време на престоя си в нашето предприятие.

Чистота по време на доставка – моля
незабавно премахнете замърсяванията.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ
Регистрация
Моля,
регистрирайте
се
на
входа
на
административната ни сграда преди да навлезете в
производствените ни помещения.
Инструкции за доставчици
Моля, веднъж годишно или при първата доставка да
преминете инструктаж за съществуващите
опасности и указанията за безопасност.
Моля, също така да съблюдавате съществуващите
препоръки за товарене на различните продукти в
центъра за сваляне на документи на уебсайта на
H+H.

Бележките за доставка трябва да бъдат
потвърдени с подпис.

■ Доставка на палети
Заплащат се само палети от H+H. Дефектните
палети и други палети ще бъдат фактурирани или
няма да се заплатят.
■ Доставка на вар
Особено задължително е носенето на
плътно изолиращи защитни очила
поради силно овлажняващите качества
на материала!

Трябва да се спазват указанията на товарния
персонал.
Моля, докладвайте за всички инциденти, както и
ситуации, почти довели до инциденти, на товарния
персонал.

В силозите има станция за миене на
очи за спешни случаи.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Предпазна жилетка, каска, защитни
обувки и очила трябва да се носят
постоянно!
В зоната за товарене винаги
трябва да се носят дълги
панталони!

m

Моля, обърнете внимание на височината на
просвет!

Машините могат да се стартират
автоматично

Ограничено зимно почистване – внимание за
риск от подхлъзване и препъване!

Стъпването върху решетки е забранено!
Бъдете бдителни и винаги
обръщайте внимание на трафика в
завода, особено на кръстовища. Като
пешеходец винаги спазвайте
безопасно разстояние от товарните
автомобили!
Моля, винаги да поддържате зрителен
контакт с товарителите или
шофьорите на мотокари (принцип на
контрол на „четири очи“)!

Достъпът до тази зона е забранен за
неоторизирани лица!

10

Предписана скорост от 10 км/ч
трябва да се поддържа постоянно!

Обърнете внимание на предупредителните
сигнали/символи.
Оборудването може да се стартира
автоматично.

Опасност от катастрофи:
След разтоварването, винаги
изключвайте силоза първо!

Моля, като цяло поддържайте
свободни за достъп всички оперативно
подходящи съоръжения, като
аварийни изходи/контейнери за
отпадъци и т.н. Паркирайте само на
определените или посочените места
за паркиране.
Паркингът за посетители се намира на
нивото на сборния пункт.

Машините и строителните части не
бива да се докосват (опасност от
нараняване)!

Лица под 18-годишна възраст не могат
да напускат превозното средство. Не е
разрешено да се използват мотокари или
превозни средства на завода без
писмено разрешение.

Снимки се допускат само след
изрично позволение!

Пушенето, паленето на огън и на
открит пламък в сградите са
забранени!
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ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА
РЪКОВОДСТВА НА
ОБЕКТИТЕ НИ:

КАЛЦИЕВИ СИЛИКАТИ

БАБЕНХАУЗЕН

+49 6073 728149

ДЕМИН

+49 3998 275220

ДРЕЗДЕН

+49 351 8178740

ДУРМЕРСХАЙМ

+49 7245 806450

ХЕРЦФЕЛДЕ

+49 33434 44729

КАФЕЛСТОРФ

+49 38208 62514

КРОНАУ

+49 7245 806450

НИЙДЕРРИМЗИНГЕН +49 7668 9960810
ТРУДОВА
БЕЗОПАСНОСТ
КАЛЦИЕВИ
СИЛИКАТИ:

С подписа си потвърждавам, че съм прочел/а и
разбрал/а инструкциите за безопасност.

Населено място, дата

Име на фирмата

Подпис

+49 173 5399320

РЪКОВОДСТВА НА ОБЕКТИТЕ НИ
ЗА ГАЗОБЕТОН:
ХАММ

+49 2388 3070139

ЛАУСНИЦ

+49 3520 551451

ВИТЕНБОРН I + II

+49 4554 700168

ТРУДОВА
БЕЗОПАСНОСТ
ГАЗОБЕТОН:

+49 162 2008905

СПЕШНИ
ПОВИКВАНИЯ
СПЕШНА ПОМОЩ/
ПОЖАРНА:

112

ПОЛИЦИЯ:

110

Сборен пункт - в
случай на пожар
молим да се
отправите към него.

Благодарим за вниманието Ви! Желаем Ви
безопасен и приятен престой в
предприятието ни!
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