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eksploatacja Böhme GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hala 1     prasa / dziedziniec 

 Hala 2     puszka prasa 

 Hala 3     rozkadunek / pamięć zewnętrzna 

 LKW-dostawa PPK   

     samochód waga    9  mehrwertstoffhof  

10  woda do gaszenia        miejsce zbiórki  

    

Obowiązywać norma 

 
 Obowiązuje regulamin pracy ogloszenie! 

 Na calym terenie StVO! 

 Jednokierunkowa regulacja uliczna ma zastosowanie w całej witrynie! 

 Jedź tempo na całym terenie! 

 Wózki widłowe i ładowarki kołowe mają pierwszeństwo! 

 Wyposażenie ochronne (obuwie ochronne, kamizelka ochronna itp.)! 

 Obszar roboczy kierowcy wynosi max. 2 m wokół pojazdu! 

 Pe întreaga incintă este o interdicție totală de fumat! 

 

 În caz de incendiu sau de alarmă de incendiu, mergeți imediat la 

 punctul de colectare (în afara porții de intrare, la locul  

 containerului)! 

 

https://dict.leo.org/polnisch-deutsch/samoch%C3%B3d
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Reguli de conduită în timpul încărcării și descărcării 

 Șoferul așteaptă spațiul de parcare atribuit până când acesta este 

chemat de un membru al Böhme GmbH. 

 

 Ștergerea sau deschiderea planului este permisă numai la cererea 

șoferului sau a șoferului încărcătorului pe roți în zonele desemnate. 

 

 Șoferul nu poate părăsi vehiculul decât pentru încărcare și descărcare. 

Intrarea în săli este interzisă 

 

 Este interzisă șederea în zona de încărcare în timpul încărcării și 

descărcării. 

 

 Șoferul se angajează să asigure încărcătura înainte de plecare pentru 

operarea și transportul în condiții de siguranță, în conformitate cu 

reglementările legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copiilor li se permite să intre în teren numai sub supravegherea 

tutorelui lor legal. 

 

 În caz de urgență sau de incendiu, trebuie respectat planul de alarmă 

de urgență, suspendat în biroul de echilibru. 

 

 În caz de urgență sau de incendiu, instrucțiunile personalului Böhme 

GmbH trebuie în general urmate. 

 

 Lichidele care au evadat (uleiuri, combustibili, etc.) trebuie raportate 

imediat angajaților Böhme GmbH. 

 

 Înainte de manipularea substanțelor periculoase trebuie să fie informat 

un angajat al biroului de bilanț. 

 

Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele cauzate de 

nerespectarea acestor reguli de funcționare 

 


