CERINȚE DE SIGURANȚĂ A LOGISTICII
LA CENTRUL DIN FREIBURG
1. INFORMAȚII GENERALE
Accesul în incinta fabricii:
Magazin / Depozitul mare
Program de descărcare:
07:00 - 09:00
09:30 - 12:30
13:00 - 14:00
Prezentarea la poartă a datelor comenzii (locul descărcării
și persoana de contact). În cazul vehiculelor neanunțate sau
care sosesc la fabrică în afara programului de încărcare/
descărcare nu se poate efectua încărcarea/descărcarea în
aceeași zi.
1.2 Cardul de vizitator
Înainte de a intra în incinta fabricii, fiecare vizitator primește
la poartă un card de vizitator.
1.3 Căi de intrare/ieșire pentru vehicule
În general, accesul și plecarea la/de la toate punctele de
încărcare și descărcare se face pe un traseu specificat.
Traseele pot fi găsite într-o hartă a fabricii, care vă este dată
la poartă. Trebuie respectate cu strictețe traseele specificate.
Nerespectarea traseelor specificate poate fi pedepsită cu
interdicția de a intra în fabrică! Încărcarea/descărcarea
poate începe numai după ce personalul responsabil de la
Cerdia a dat aprobarea telefonică la fața locului.
2. REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ
2.1 Interdicții generale
S
 unt interzise fumatul și flăcările deschise,
chiar și în vehicul.
S
 unt interzise transportul și consumul
de alcool sau droguri.
F
 otografiatul interzis.
E
 ste interzisă folosirea telefonului mobil în
zonele de producție.
3. ECHIPAMENT NECESAR ÎN PERMANENȚĂ
Trebuie să aveți în permanență la dispoziție echipamentul
enumerat în continuare: În cazul în care acest echipament
lipsește, ne rezervăm dreptul de a refuza încărcarea/
descărcarea sau de a reclama plata echipamentului lipsă
de la furnizorul de servicii.
3.1 Echipament de protecție individual
Fiecare șofer trebuie să aibă în vehicul cel puțin următoarele
echipamente de protecție individuale și să le poarte la locul
de încărcare/descărcare, fără să trebuiască să i se ceară
acest lucru:
Încălțăminte de protecție
C
 ască de protecție
3.2 Cale
Trebuie folosite cale duble pentru camioane.
3.3 Mijloace de fixare și ancorare a încărcăturii
L
 a ridicarea mărfurilor trebuie luate în vehicul mijloace
adecvate de asigurare a încărcăturii (prelată: 13 chingi).

4. ÎNCĂRCAREA ȘI DESCĂRCAREA
Nu este permisă încărcarea/descărcarea de către șofer.
Vehiculul trebuie să fie parcat în locurile semnalizate în
acest scop și asigurat cu cale în ambele sensuri.
Inspecțiile vehiculelor efectuate de Cerdia pe baza listelor
de verificare trebuie să fie acceptate și semnate de șofer.
Șoferul trebuie să rămână în cabina vehiculului pe durata
întregului proces de încărcare/descărcare.
După încărcare/descărcare, vehiculul trebuie să
părăsească incinta, în conformitate cu specificațiile
traseului.
PARTICULARITĂȚI
Preluarea produselor finite Cerdia
Încărcarea se efectuează conform schemei pusă la
dispoziție de Cerdia. Nu sunt permise transbordarea mărfii
sau încărcarea de mărfuri suplimentare. Mijloace de fixare
suplimentare pot fi folosite numai după consultarea cu
personalul de încărcare.
Livrarea fulgilor de cereale
La livrarea fulgilor de cereale se aplică proceduri speciale de
descărcare, care sunt afișate la punctele de descărcare.
5. TIMPI DE AȘTEPTARE
Locurile de parcare adecvate se află pe strada HermannMitsch-Straße și la Autohof din Engesserstraße.
Motorul trebuie oprit dacă trebuie să așteptați în fabrică.
Se poate mânca și bea numai în cabina vehiculului.
Puteți merge la cantină cât timp așteptați încărcarea/
descărcarea, dar nu în timpul încărcării/descărcării. Șoferii
trebuie să anunțe personalul responsabil al Cerdia că va
lipsi, pentru a putea fi contactați în caz de urgență.
Instalațiile sanitare pot fi utilizate după consultarea
personalului responsabil al Cerdia.
6. PROBLEME ȘI URGENȚE
Accident, incendiu sau scurgeri?
Nr. de telefon de urgență intern:

3333

Nr. de telefon de urgență extern: 0761 / 511 3333
Nu găsiți locul de încărcare/descărcare?
Parcați camionul în siguranță.
Informați departamentul de protecție al fabricii.
Nr. de telefon intern: 3544
Nr. de telefon extern: 0761 / 511 3544
Defecțiune tehnică a vehiculului?
Parcați camionul în siguranță.
Informați departamentul de protecție al fabricii.
Nr. de telefon intern: 3544
Nr. de telefon extern: 0761 / 511 3544
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