
В ЛОГИСТИКАТА

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Warsteiner Brauerei · Haus Cramer KG

СЪДЪРЖАНИЕ
· Информация и мерки за безопасност
·  Мерки и поведение при извънредни ситуации
·  Указания за спасителни дейности
· План



  ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

  Всички намиращи се в халето за 
товарни дейности са задълже-
ни да носят сигнални жилетки.

  Защита на краката. В ха-
лето за товарни дейности  
може да се влиза само с обезо-
пасяващи обувки.

  Моля, спазвайте абсолют-
ната забрана за пушене и 
консумация на алкохол в  
халето за товарни дейности.

  Трябва да се спазва вътрешно-
заводската граница от 0,0 ‰ 
при управление на електри-
чески превозни средства.

  В халето за товарни дейности 
максимално допустимата ско-
рост за превозни средства е 10 
км/ч.

  Във всички участъци на пред-
приятието съществува опас-
ност поради наличието на мо-
токари и електрокари. Моля, 
проявявайте особено внима-
ние.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Всички лица, които се намират в халето 
за товарни дейности, трябва да спазват 
указанията на сменния координатор.

Освен водача на превозното средство, 
никой няма право да напуска превозно-
то средство.

Строго е забранено пребиваването на 
деца в халето за товарни дейности, на-
пускането на превозното средство не е 
позволено.

Товарят се само подходящи за 
транспорт на напитки превоз-
ни средства (VDI 2700 лист 12)  
съгласно Наредбата за предотвратяване 
на злополуки (BGVD) 29.

Не трябва да се надвишава допустимото 
общо тегло.

Обезопасяването на товара трябва да 
се извършва от шофьора съгласно § 
412 от Търговския кодекс (HGB) и § 22 от 
Правилника за движение по пътищата 
(StVO). Колани за закрепване на товара 
могат да се получат от портиера.

При необходимост могат да се използ-
ват оставените на разположение в ха-
лето за товарните дейности помощни 
средства, например стълби.

ПИКТОГРАМИ И ПРАВИЛА В ЛОГИСТИКАТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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 Първа помощ

 Носилка

 Авариен изход

 Път за евакуация

ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

МЕРКИ

При извънредна ситуация моля да се спазват следните указателни табели:

ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ

Общ: 0-112
Вътрешен: 1281

 Сборен пункт

 Дефибрилатор

 Пожарогасител

 Пожароизвестителен бутон

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ  
ИЗВЪНРЕДНИ  СИТУАЦИИ
Следвайки обозначения евакуационен 
път, се насочете към най-близкия авариен 
изход. На сборния пункт се обадете на 
координатора.

За сборния пункт вижте плана.

СЪОБЩАВАНЕ  
НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ
В случай на извънредна ситуация, задъл-
жително съобщете следното:

·  Кой подава съобщението (име)?

·  Какво се е случило (събитие)?

·  Къде се е случило събитието 
(място и сграда/етаж)?

·  При портиера да се изпрати лице, което 
да упъти спасителите


