Правила за безопасност на LGI за складовите и
товаро-разтоварителните площи

BG

Те трябва да се спазват във всеки обект на LGI и всеки служител на LGI е инструктиран да
информира ръководителя на обекта за евентуални нарушения.
Внимание: Товаро-разтоварителните дейности биват незабавно преустановени, ако
следните правила за безопасност не се спазват.
1. Достъп до работните площи
• Навлизането в работните площи е на собствена отговорност:
Табелите със заповеди, забрани и указания трябва да бъдат спазвани!
• Разрешено е навлизането само в зоните, за които това е указано.
• Пропуските на посетителите трябва ясно да се виждат, за да може да бъде
разпознат статусът им на гости.

2. Правила за движение на пешеходци
•
•
•

•

Пешеходците трябва да използват наличните пътеки.
Лентите за движение на превозни средства могат да бъдат използвани само в
случай, че пътното платно няма нито пешеходна пътека, нито пътен банкет.
Ако използвате лентите за движение на превозни средства, моля вървете
само по ръба им.
От превозните средства пешеходецът трябва да спазва безопасна дистанция
от минимум 5 м. Трябва да се поддържа визуален контакт с водача.

5м

3. Превозни средства
•
•
•

•

Правилата за движение по пътищата са валидни и за територията на
работните площи.
Допустимата максимална скорост е 10 км/ч.
Възпрепятстването на вътрешния трафик, както и на подстъпите и площите,
предназначени за противопожарните и спасителните автомобили, е строго
забранено.
Навлизането с превозно средство в пътеките за пешеходци не е разрешено.
Престоят и паркирането са разрешени само на обозначените за това места.

•
4. Безопасност на водачите на тежкотоварни автомобили
•
•

Носене на сигнална жилетка.
Носене на работни обувки.

•

По време на товаро-разтоварителния процес или докато изчакват, водачите
трябва да се намират в определените за тях зони на безопасност, помещения
за престой или в кабината. Престоят върху складовите площи е забранен.
Престоят в зоните за товарене е разрешен само с цел безопасността на
товара и след разрешение от персонала, отговарящ за товаренето.

•

•
•
•

Визуалният контакт с водача на мотокара е задължителен.
Използвайте обозначените пешеходни ленти
Съкращаване на маршрута не се допуска.
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5. Безопасност на товара
•
•
•
•

•

•

•

Поставянето на стоки и предмети е разрешено само на определените за това
места.
Шофиране с отворени бордове и незакрепени платнища е забранено.
Приемането и предаването на стока се осъществяват единствено в
предварително зададеното време и по определените пътища за достъп.
Спрените тежкотоварни автомобили на товаро-разтоварителните рампи и
врати трябва да се подсигуряват със застопоряващи клинове. При странично
товарене или разтоварване това не е задължително.
Подсигуряване на товара с подходящи помощни средства (материални
щети, възникнали поради използването на помощни средства за осигуряване
на товара се прехвърлят на превозвача).
Евентуално възникнали щети при товаро-разтоварителните дейности трябва
да бъдат документирани в товарните документи.
Превозното средство може да бъде преместено от товаро-разтоварителните
рампи и врати едва когато товаро-разтоварителните дейности са приключили
напълно и е издадено разрешение от персонала, който ги извършва.

6. Поведение
• На територията на всички работни площи важи забрана за пушене. Пушенето е
разрешено само на специално обозначените за това места.
• На територията на всички работни площи важи генерална забрана за
консумация на алкохол и наркотични вещества.
• На територията на производствената площ не са разрешени записите на звук,
картина или видео.
• Указанията на персонала на LGI трябва да бъдат спазвани.
• Моля, използвайте указаните тоалетни
• В случаи на авария или при сигнал за пожар работните площи трябва да
бъдат напусната през най-близкия обозначен авариен изход и да се потърси
указания сборен пункт.
• В случай на злополука или аварийна ситуация персоналът на LGI трябва
незабавно да бъде известен за естеството и точното местоположение на
злополука или аварийната ситуация, включително за броя на пострадалите
лица.

7. Отговорност за щети
• LGI носи отговорност за щети в рамките на законовите разпоредби и само в
случай на умисъл или груба небрежност.
• Възникналите щети следва незабавно да бъдат докладвани на отдела по
охрана на труда или бюрото за регистрация на водачите.

Докладвай
те за щети!

8. Проверки
• С цел опазване на фирмена и лична собственост е възможно на територията на
работните площи да бъдат извършвани проверки от служители на отдела по
охрана на труда или на бюрото за регистрация на водачите. В такъв случай
посетителят е длъжен при поискване да представи документ за самоличност,
както и да покаже съдържанието на чанти, куфари, пакети или други подобни.
• Ако е издадено разрешение за преминаване с превозно средство през
работните площи, то съдържанието на превозното средство също подлежи на
проверка.
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