Kodex chování
prostory Böhme GmbH

Platná pravidla
Platí platné provozní předpisy!

StVO platí v celém areálu!

Jednosměrná pouliční regulace platí v celém areálu!

Mějte rychlost v celém areálu!

Vysokozdvižné vozíky a kolové nakladače mají prednost!

Používejte ochranné prostředky (bezpečnostní obuv, bezpečnostní vestu atd.)!

Pracovní plocha řidiče je max. 2 m kolem vozidla!

 Hala 1
 Hala 2
 Hala 3
 LKW-dodávka PPK
váha
10 požární vody

 lis / patio
 plechovky lis
 sklad

V celém areálu je úplný zákaz kouření!

V případě požáru nebo požárního poplachu ihned jděte do
sběrného místa (mimo vstupní bránu, v místě kontejneru)!
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Kodex chování
Pravidla chování při nakládání a vykládání


Řidič čeká na svém vyhrazeném parkovacím místě, dokud ho nevyzve



člen Böhme GmbH.


Děti mohou do areálu vstupovat pouze pod dohledem zákonných
zástupců.

Stírání nebo otevírání plachty je povoleno pouze v případě, že je



vysokozdvižný vozík nebo řidič kolového nakladače požadován ve

V případě nouze nebo požáru musí být dodržen plán nouzového
poplachu, který je zavěšen ve vyvažovací kanceláři.

vyhrazených prostorách.



Řidič může opustit své vozidlo pouze pro nakládku a vykládku. Vstup

V případě nouze nebo požáru musí být obecně dodržovány pokyny
personálu společnosti Böhme GmbH.

do hal je zakázán..



Je zakázáno zdržovat se v nakládací oblasti během nakládání a

Unikající kapaliny (oleje, paliva atd.) Musí být neprodleně nahlášeny
zaměstnancům společnosti Böhme GmbH.

vykládání.



Řidič se zavazuje zajistit náklad před odjezdem pro bezpečný provoz a

Před manipulací s nebezpečnými látkami musí být informován
zaměstnanec bilance.

přepravu v souladu se zákonnými předpisy.
Za škody vzniklé nedodržením těchto provozních předpisů
nepřebíráme žádnou odpovědnost
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