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Bezpečnostní předpisy
pro přepravce
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●

Nehody, požáry a jiné nouzové situace hlaste
prosím přímo na čísle hasičů (112) nebo policie
(110).

●

Naše zařízení pro hlášení nouzových situací a
první pomoci jsou vyobrazena na vyvěšených
únikových a záchranných plánech a označena v
podniku na příslušných místech.
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Vollmann Group – Remscheid
N.I.E.R. Stanz- und Umformtechnik GmbH & Co. KG
Tannenstraße 10 a
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Tel.: +49 2191 5920-0
Fax: +49 2191 5920-2505
remscheid@vollmann-group.com
www.vollmann-group.com
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Tannenstraße 10a
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Při vstupu do areálu našeho závodu platí tyto
předpisy:

●
●
●

●

●

●

●

Do areálu závodu vstupujete nebo
vjíždíte na vlastní odpovědnost!
Používejte značené cesty, pokud jsou
k dispozici!
Dbejte prosím na nebezpečná místa - mimo jiné na přepravu těžkých
nákladů, přepravu vysokozdvižnými
vozíky.
Po Vašem příchodu se prosím ihned
nahlaste u Vaší kontaktní osoby a
vstupujte pouze do budovy / zón, do
kterých jste nahlášeni.
Do výrobních hal vstupujte pouze v
doprovodu zaměstnance společnosti
Vollmann!
Řiďte se pokyny zaměstnanců
společnosti Vollmann! V případě
porušení předpisů nebo nedbalosti
dochází ke ztrátě strpění k pobytu a
je nutno počítat navíc se zákazem
vstupu do závodu.
Před Vaším odjezdem předložte
prosím bez vyzvání Vaší kontaktní
osobě propustky a všechny nákladové
dokumenty.

●

V případě poplachu k opuštění
se odeberte přímo k nejbližšímu
shromaždišti (viz situační plán).

●

Platí zde pravidla silničního provozu.
Věnujte pozornost chodcům,
cyklistům a pracovním vozidlům!
Maximální rychlost v areálu závodu
činí 10 km/h.
Vypněte motor, pokud Vaše vozidlo
stojí.
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Nezahrazujte únikové a záchranné
cesty!

Nahlaste Vaší kontaktní osobě
veškeré nehody a nouzové situace
během Vašeho pobytu.

●

●

V celém areálu závodu je zakázáno
fotografovat, nahrávat video nebo
pořizovat jinou dokumentaci. Výjimky
jsou možné na požádání.

●

Je zakázáno brát díly z pracovišť,
dopravních pásů, nádob atd.
Výjimky jsou možné se souhlasem
zaměstnance, který má dohled.

●

Při nakládání noste výstražnou vestu.

●

Při opuštění Vašeho vozidla v celé
výrobní zóně a zóně skladu noste
vždy bezpečnostní obuv.

●

V označených hlukových zónách,
popřípadě ve výrobě noste chrániče
sluchu.

●

V bezprostřední blízkosti broušení
a oddělování a při manipulaci s
nebezpečnými látkami noste
ochranné brýle.

●

Při kontaktu s polotovary nebo
opracovávanými díly dávejte pozor
na ostré hrany, popřípadě otřepy.
Doporučujeme Vám používat
ochranné rukavice.

Vidlicové zdvižné vozíky mají
přednost!

Ve výrobních halách platí absolutní
zákaz kouření a požívání alkoholu.

Ve výrobních halách není dovoleno
jíst a pít.

Řidiči vozidel, kteří dodávají nebo
nakládají nebezpečné látky (louhy,
kyseliny atd.), mají povinnost
dodržovat odpovídající zvláštní
ochranná opatření a musí se ohlásit.
Soukromí spolujezdci a zvířata nesmí
v areálu závodu opustit kabinu
kamiónu.

