DIRECTIVELE REFERITOARE
LA SIGURANȚĂ
ÎN LOGISTICĂ
Warsteiner Brauerei · Haus Cramer KG

CONȚINUT
· Informații și măsuri privind siguranța
·	Măsuri și conduită în caz de urgență
· Indicații de salvare
· Plan de situație

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA
PICTOGRAME ȘI REGULI ÎN CADRUL LOGISTICII

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Î n interiorul întregului depozit,
toate persoanele sunt obligate să
poarte o vestă reflectorizantă.

Toate persoanele care se află în depozit
trebuie să respecte obligatoriu instrucțiunile coordonatorului de securitate.

picioarelor. Accesul
în depozit este permis doar purtând încălțăminte de siguranță.

Cu excepția conducătorului utilajului, nu
este permis nimănui să părăsească autovehiculul.

cordați atenție faptului că
A
este interzis fumatul și consumul
de alcool în depozit.

Este strict interzisă staționarea copiilor
în depozit, o părăsirea a utilajului nu este
permisă.

 cordați atenție limitei per mie
A
de 0,0% pentru conducerea utilajelor în interiorul întreprinderii.

Doar pentru utilajul adecvat pentru transportul băuturilor (VDI 2700 pagina 12), încărcarea se realizează conform prevederii
cu privire la prevenirea accidentelor BVGD
29.

	
Protecția

În interiorul depozitului viteza
maximă a utilajului este de 10
km/h.
În timpul exploatării, în toate zonele există pericol la utilajele de
transport și la utilajele electrice.
Vă rugăm să acordați atenție în
mod deosebit situațiilor periculoase.

Masa totală maximă admisă nu trebuie depășită.
Asigurarea încărcăturii trebuie realizată
de conducător conform § 412 HGB (Codul
Comercial german) și § 22 StVO (Regulamentul german privind circulația rutieră).
Chingile de ancorare pot fi obținute de la
paznic.
În caz de accident, trebuie folosite mijloacele de ajutor prevăzute în depozit, de
exemplu scara.

WARSTEINER BRAUEREI
PLAN DE SITUAȚIE

PORTAR

BESUCHER

PARCARE
PARKPLATZ
VIZITATORI

PUNCT DE
ADUNARE

PRODUCȚIE
PRODUKTION

ZONA DE UMPLERE
LOGISTICĂ

PUNCT DE
ADUNARE

LOGISTICĂ

ZONA DE UMPLERE

H o c h p u n k t ± 0 ,0 0 m (3 7 7 ,0 0 )

MĂSURI
ÎN CAZ DE URGENȚĂ
În caz de urgență, acordați atenție următoarelor plăcuțe cu indicații:

Primul ajutor

Punct de adunare

Targa

Defibrilator

Ieșire de urgență

Stingător de incendiu

Cale de salvare

ACȚIUNI ÎN CAZ DE URGENȚĂ
Îndreptați-vă către cea mai apropiată cale de
salvare conform rutelor de evacuare. Anunțați
prezența dvs. la coordonatorul
punctului de adunare.
Pentru punctul de adunare, consultați planul
de situație.

	
Buton de apăsare pentru
alarmare în caz de incendiu

ANUNȚAREA UNUI
CAZ DE URGENȚĂ
În caz de urgență, vă rugăm să precizați
imediat:
· Cine anunță? (Nume)
· Ce s-a întâmplat? (Eveniment)?
· Unde s-a întâmplat ceva
(locul și clădirea/etajul)?

NUMĂR DE URGENȚĂ
General: 0-112
Intern: 1281

· Îndrumătorul trebuie să trimită
personalul de salvare la portar

