WITAMY W DCT GDAŃSK S.A.
W celu wyeliminowania powstania jakichkolwiek sytuacji niebezpiecznych i zagrażających życiu, prosimy o zapoznanie
się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terminalu:
I Ogólne zasady bezpieczeństwa:
1.Ruch pieszy jest na terminalu zabroniony.
2.Każda osoba przebywająca na terminalu jest zobowiązana do noszenia odzieży ochronnej, a w szczególności pełnego obuwia,
przemysłowego hełmu ochronnego i kamizelki odblaskowej.
3.Podczas pobytu na terenie DCT, w tym podczas oczekiwania na obsługę, kierowca zobowiązany jest do zachowania
szczególnej ostrożności.
4.Palenie tytoniu i używanie e-papierosów na terenie całego terminalu jest kategorycznie zabronione. Zakaz dotyczy również
palenia w kabinie pojazdu.
5.Zabrania się używania kuchenek gazowych oraz otwartego ognia na terenie całego terminalu.
6.Niedozwolone jest wożenie pasażerów.
7. Sprzęt terminalowy ma zawsze pierwszeństwo.
II Zasady obowiązujące kierowców pojazdów kołowych wjeżdżających na magazyn CFS:
8.Na terminalu należy stosować się do wszystkich znaków drogowych, zarówno poziomych jak i pionowych. Pod żadnym pozorem
nie należy jeździć „na skróty”.
Należy prowadzić pojazd z bezpieczną prędkością, dostosowaną do panujących warunków, pamiętając jednocześnie, że
prędkość maksymalna nie może przekroczyć 30 km/h, a w niektórych miejscach 15km/h w polu manipulacyjnym przy
magazynie 6 km/h. W celu weryfikacji prędkości na terenie terminala zostały zainstalowane video-rejestratory prędkości.
Prędkość poruszania się po terminalu kontrolowana jest przy pomocy rejestratorów prędkości firmy ISKRA. Urządzenie posiada
certyfikat kalibracji.
9.Pojazd musi poruszać się na światłach mijania.
10.Kierowca nie ma prawa parkować pojazdu w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
11.Podstawą do wydania towaru z magazynu jest „bilet” drukowany na bramkach wjazdowych.
Bilet należy przedstawić pracownikowi biura magazynu CFS.
12.W celu podjęcia towaru z magazynu, w pierwszej kolejności kierowca zobowiązany jest zgłosić się do biura magazynu CFS,
gdzie otrzyma dalsze instrukcje.
Kierowca może opuścić kabinę samochodu tylko wtedy, gdy spełnienia wymogi punktu 2 (jest zobowiązany do ubrania
kamizelki odblaskowej, obuwia pełnego i hełmu przemysłowego).
Kierowca nie ma prawa opuścić kabiny samochodu w przypadku braku wyżej wymienionych środków ochrony
indywidualnej.
13.Kierowców obowiązuje zakaz wjazdu na halę magazynową. Towar ładowany jest przez pracowników magazynu w miejscu do
tego przeznaczonym.
14.Kierowca ma prawo być obecnym w momencie załadunku pojazdu, w celu oceny ilościowej i jakościowej podejmowanego
towaru drobnicowego.
15.Pracownicy magazynu DCT nie wydają kierowcom dokumentów przewozowych.
16.Potwierdzeniem złożenia/podjęcia towaru z magazynu DCT jest dokument WZ/PZ*, który wydawany jest w dwóch
egzemplarzach. Kierowca 1 egzemplarz potwierdzenia musi przekazać pracownikowi DCT na bramie wyjazdowej, 2 egzemplarz
zachowuje dla siebie.
17.Kierowców obowiązuje zakaz wchodzenia na ładunek/kontener znajdujący się na naczepie bez odpowiedniego
zabezpieczenia do prac na wysokości.
18.Podczas operacji załadunkowych / rozładunkowych rozmawianie przez telefon czy słuchanie muzyki jest zabronione.
19.Na podstawie Polityki antyalkoholowej i antynarkotykowej DCT Gdańsk S.A. ściśle zabrania się przebywania i prowadzenia
pojazdów mechanicznych na terenie całego terminala pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środków odurzających.
20.Przekroczenie wartości 0,00 ‰/ mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub stwierdzenie obecności w organizmie środków
odurzających będzie stanowić rażące naruszenie obowiązujących przepisów w DCT Gdańsk S.A.
21.Zakaz cofania ciągników zewnętrznych przy operacjach przeładunkowych. Zezwala się na cofanie pojazdów wyłącznie z
pomocą osoby naprowadzającej (pracownik DCT).
Naruszenie obowiązujących przepisów będzie niosło za sobą konsekwencje przewidziane w taryfikatorze wykroczeń.
* WZ – dokument wydania towaru z magazynu
* PZ – dokument przyjęcie towaru na magazyn
W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod numerami telefonu: Call Center e.Brama 58 737 79 33
Telefon alarmowy 58 737 98 56
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie terminala oraz
regulaminem korzystania z parkingu zewnętrznego DCT i zobowiązuje się ich bezwzględnie przestrzegać:
___________________________
Miejsce i data

__________________________
Czytelny podpis
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