
Przepisy bezpieczeństwa
dla spedytorów

Vollmann Group
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42857 Remscheid
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Zgłoszenie spedytorzy Parkowanie 
ciężarówka
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 ● Wypadki, pożar oraz inne sytuacje awaryjne 
zgłaszać bezpośrednio do straży pożarnej (112) 
lub policji (110).

 ● Sprzęt do pierwszej pomocy i zgłaszania 
sytuacji awaryjnych znajduje się na wywieszo-
nych planach w obrębie dróg ucieczkowych i 
ewakuacyjnych, oznakowanych odpowiednio w 
zakładzie.

Kontakt w sytuacji awaryjnej

Straż pożarna

Policja



 ● Wchodzą Państwo na teren zakładu 
na własną odpowiedzialność! 

 ● Proszę korzystać z oznakowanych 
dróg- o ile dostępne!

 ● Zwracać w szczególności uwagę na 
istniejące miejsca zagrożeń np. 
transport ciężkich ładunków, ruch 
wózkami widłowymi.

 ● Zgłosić się bezpośrednio po przybyciu 
u osoby kontaktowej, wchodzić tylko 
na te obszary/ tereny, w obrębie 
których są Państwo zgłoszeni. 

 ● Do hal produkcyjnych wchodzić tylko 
w towarzystwie pracownika. 

 ● Przestrzegać instrukcji tego pra-
cownika! W przypadku naruszeń lub 
nieprzestrzegania zezwolenie na 
pobyt wygasa i należy się liczyć z 
zakazem wejścia.

 ● Przed odjazdem przekazać osobie 
kontaktowej przepustkę oraz doku-
menty dostawy.

 ● Nie zastawiać dróg ratunkowych i 
ucieczkowych!

 ● Zgłosić osobie kontaktowej wszelkie 
wypadki i sytuacje awaryjne podczas 
pobytu. 

 ● W przypadku alarmu ewakuacyjnego 
udać się od razu do miejsca zbiorcze-
go (porównaj plan).

 ● Obowiązuje kodeks drogowy.  
 ● Uwaga na pieszych, rowerzystów oraz 

pojazdy zakładowe! 
 ● Maksymalna prędkość na terenie 

wynosi 10 km/ h.
 ● Wyłączyć silnik gdy pojazd stoi. 

 ● Wózki widłowe mają pierwszeństwo.

 ● W halach produkcyjnych obowiązuje 
bezwzględny zakaz palenia i 
spożywania alkoholu.

 ● W halach produkcyjnych zakazane 
jest jedzenie i picie.

 ● Kierowcy pojazdów, którzy 
dostarczają lub ładują niebezpieczne 
materiały (zasady, kwasy etc.) muszą 
przestrzegać szczególnych środków 
ochrony i dokonywać zgłoszenia.

 ● Prywatni współpasażerowie i 
zwierzęta nie mogą opuszczać kabiny 
ciężarówki na terenie zakładu.

 ● Fotografowanie, rejestrowanie video 
lub sporządzanie innej dokumentacji 
jest zakazane na całym terenie. 
Wyjątki możliwe na zapytanie.

 ● Zakazuje się zdejmowania części 
miejsc roboczych, przenośników, 
pojemników etc. Wyjątki możliwe za 
zgodą towarzyszącego pracownika.

 ● Podczas załadunku nosić kamizelkę 
odblaskową.

 ● W przypadku opuszczania pojazdu na 
całym obszarze produkcji i magazyno-
wania nosić buty ochronne.

 ● Nosić na obszarach hałasu względnie 
w obrębie produkcji środki ochrony 
słuchu.

 ● Nosić w pobliżu miejsc gdzie prowad-
zone są prace szlifi erskie i związane 
z cięciem, okulary ochronne, także 
w przypadku stosowania substancji 
niebezpiecznych.

 ● Jeśli dotykają Państwo surowce lub 
obrabiane części, zwrócić uwagę na 
zadziory i ostre krawędzie. Zalecamy 
noszenie rękawic ochronnych. 

W przypadku wejścia na teren zakładu 
obowiązują następujące przepisy:


