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SPIS TREŚCI
· Informacje i działania dotyczące bezpieczeństwa
·  Środki i zachowanie w sytuacji awaryjnej
· Wskazówki związane z udzielaniem pomocy
· Plan sytuacyjny



  INFORMACJE DOTYCZĄCE  
BEZPIECZEŃSTWA

  W całej hali załadunkowej wszyst-
kie osoby mają obowiązek nosze-
nia kamizelki ostrzegawczej.

  Ochrona stóp. Wchodze-
nie do hali załadunkowej 
jest dozwolone tylko w obuwiu 
ochronnym.

  Należy przestrzegać ogólnego 
zakazu palenia tytoniu i spoży-
wania alkoholu w hali załadunko-
wej.

  Należy przestrzegać obowiązują-
cej w zakładzie granicy 0,0‰ do 
prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych.

  Maksymalna prędkość jazdy po-
jazdów w hali załadunkowej wy-
nosi 10 km/h.

  We wszystkich obszarach zakła-
du istnieje zagrożenie z powodu 
wózków podnośnikowych i po-
jazdów elektrycznych. Prosimy o 
zachowanie szczególnej ostroż-
ności.

 
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie osoby przebywające w hali zała-
dunkowej mają obowiązek przestrzegania 
poleceń koordynatora zmiany.

Poza operatorem pojazdu nikt nie ma pra-
wa opuszczać pojazdu.

Surowo zabronione jest przebywanie dzie-
ci w hali produkcyjnej, niedopuszczalne 
jest opuszczanie pojazdu.

Tylko pojazdy odpowiednie do trans-
portu napojów (VDI 2700 arkusz 12) są 
załadowywane zgodnie z 29 przepisem za-
pobiegania wypadkom BGVD.

Nie wolno przekraczać dopuszczalnej 
masy całkowitej.

Kierowca ma obowiązek zabezpieczenia 
ładunku zgodnie z  § 412 niemieckiego ko-
deksu handlowego (Handelsgesetzbuch) 
i  § 22 niemieckiego kodeksu drogowego 
(Straßenverkehrsordnung). Pasy można 
nabyć u portiera.

W razie potrzeby należy użyć środków po-
mocniczych udostępnionych w hali zała-
dunkowej, np. drabin.

PIKTOGRAMY I ZASADY W LOGISTYCE

INFORMACJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA



PLAN SYTUACYJNY
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 pierwsza pomoc

 nosze

 wyjście awaryjne

 droga ratunkowa

W SYTUACJI AWARYJNEJ

DZIAŁANIA

W sytuacji awaryjnej należy przestrzegać poniższych tablic informacyjnych:

NUMER ALARMOWY

Ogólny: 0-112
Wewnętrzny: 1281

 miejsce zbiórki

 defibrylator

  gaśnica

  ręczny ostrzegacz pożarowy

ZACHOWANIE W SYTUACJI AWA-
RYJNEJ
Należy udać się do najbliższego wyjścia 
awaryjnego zgodnie z oznakowaniem dróg 
ewakuacyjnych. W miejscu zbiórki należy 
zgłosić się u koordynatora.

Miejsce zbiórki patrz plan sytuacyjny.

ZGŁOSZENIE SYTUACJI 
AWARYJNEJ
W sytuacji awaryjnej należy koniecznie 
podać następujące informacje:

 Kto zgłasza (nazwisko)?

 Co się stało (zdarzenie)?

 Gdzie to się stało 
(dokładne miejsce zdarzenia i budynek/
piętro)?

 Wysłać do portiera osobę odpowiedzialną za 
kierowanie służb ratunkowych.


