
1. INFORMACJE OGÓLNE 
Dostęp do terenu zakładu
Magazyn / duży magazyn
Godziny rozładunku: 7.00 - 9.00;
 9.30 - 12.30;
 13.00 - 14.00;

Rejestracja przy bramie z informacją o zamówieniu 
(miejsce rozładunku i osoba kontaktowa). Dla pojazdów, 
które przybywają do zakładu niezapowiedziane lub po 
czasie załadunku, nie można zagwarantować obsługi  
tego samego dnia. 
 
1.2 Przepustka dla odwiedzających 
Przed wejściem na teren zakładu wszyscy odwiedzający 
otrzymują przy bramie przepustkę dzienną. 

1.3 Drogi dojazdu i odjazdu
Zasadniczo do wszystkich punktów załadunku i rozładunku 
należy dojechać i odjechać określoną trasą.  Trasy mogą 
być pobierane z mapy drogowej zakładu, która jest 
wydawana przy bramie. Określone trasy muszą być ściśle 
przestrzegane. Nieprzestrzeganie określonych tras może 
być karane zakazem wstępu do zakładu!  Załadunek i 
rozładunek będzie dozwolony wyłącznie po telefonicznym 
zatwierdzeniu przez właściwy personel CERDIA na 
miejscu. 

2. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
2.1 Zakazy ogólne

   Palenie i otwarty ogień, także w pojeździe 
   Przewożenie lub spożywanie alkoholu lub narkotyków. 
   Robienie zdjęć. 
   Korzystanie z telefonów komórkowych w obszarach 
produkcyjnych. 

3. WYPOSAŻENIE, KTÓRE NALEŻY PRZEWOZIĆ 
Wyposażenie wymienione poniżej musi być przewożone.  
W przypadku braku wyposażenia zastrzegamy sobie 
prawo do odmowy załadunku lub rozładunku albo 
do obciążenia usługodawcy kosztami dostarczenia 
brakującego wyposażenia. 

3.1 Odzież ochronna 
Każdy kierowca musi mieć przy sobie co najmniej 
następującą odzież ochronną i nosić ją dobrowolnie  
w miejscu załadunku/rozładunku:  

   Buty ochronne 
   Kask 

3.2 Kliny 
   Ciężarówki muszą być podwójnie podklinowane. 

3.3 Środki mocowania ładunku 
   Przy odbiorze towaru należy zastosować odpowiednie 
środki mocowania ładunku (naczepa typu firanka: 13 
pasów). 

4. PROCEDURA ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU 
   Samodzielny załadunek/rozładunek nie jest dozwolony.
   Pojazd musi być zaparkowany w oznaczonych miejscach 
i zabezpieczony w obu kierunkach klinami podłożonymi 
pod koła. 

   Kontrole pojazdów przez Cerdia w oparciu o listy 
kontrolne muszą być wspierane i kontrasygnowane 
przez kierowcę. 

   Kierowca musi pozostać w pojeździe podczas  
całego procesu załadunku/rozładunku. 

   Po załadunku/rozładunku należy natychmiast  
opuścić teren zgodnie z instrukcją trasy. 

SZCZEGÓŁY 
Odbiór gotowych produktów Cerdia 
Załadunek odbywa się zgodnie ze schematem załadunku 
określonym przez Cerdia. Przeładunek lub doładunek 
dalszych towarów jest niedozwolony.  Dodatkowe 
środki zabezpieczające mogą być umieszczone tylko po 
konsultacji z personelem załadunkowym. 

Dostawa płatków 
Dla dostawy płatków obowiązują specjalne procedury 
rozładunku, które są wywieszone w miejscach rozładunku. 

5. CZAS OCZEKIWANIA 
   Odpowiednie miejsca parkingowe znajdują się  
przy ulicy Hermann-Mitsch-Straße oraz na przystanku 
dla ciężarówek przy Engesserstraße. 

   Podczas oczekiwania na terenie zakładu,  
silnik musi być wyłączony. 

   Jedzenie i picie jest dozwolone tylko w pojeździe. 
   Stołówkę można odwiedzić podczas oczekiwania 
na załadunek / rozładunek, ale nie podczas samego 
załadunku / rozładunku.  Kierowca musi się 
wymeldować u odpowiedzialnego personelu Cerdia, 
aby umożliwić późniejszy kontakt z nim w nagłym 
przypadku. 

   Pomieszczenia sanitarne mogą być używane po 
konsultacji z odpowiedzialnym personelem Cerdia. 

6. PROBLEMY I NAGŁE PRZYPADKI 
   Wypadek, pożar, wyciek? 
Telefon alarmowy, wewnętrzny:  

3333 
Telefon alarmowy, zewnętrzny: 0761 / 511 3333

   Nie znaleziono punktu załadunku / rozładunku?  
Zaparkuj bezpiecznie pojazd.  
Poinformuj ochronę zakładu.  
Telefon wewnętrzny: 3544 
Telefon zewnętrzny: 0761 / 511 3544 

   Usterka techniczna w pojeździe? 
Zaparkuj bezpiecznie pojazd.  
Poinformuj ochronę zakładu.  
Telefon wewnętrzny: 3544 
Telefon zewnętrzny: 0761 / 511 3544 
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