Dispoziţii de siguranţă LGI valabile în zona depozitelor
şi rampelor

RO

Prezentele dispoziţii trebuie respectate în fiecare locaţie LGI şi fiecare angajat LGI are
obligaţia de a notifica şeful locaţiei, în cazul constatării unor abateri sau încălcări.
Atenţie: Activităţile de încărcare şi descărcare vor fi sistate imediat, în cazul în care aceste
dispoziţii de siguranţă nu sunt respectate.

1. Intrarea în incintă
• Intrarea în incintă se realizează pe propriul risc:
Se vor respecta panourile de pericol, de interdicţie şi indicatoarele!
• Este permis accesul doar în zonele pentru care există o notificare.
• Legitimaţiile de vizitatori trebuie purtate la vedere, pentru a putea fi
identificaţi şi trataţi ca oaspeţi.

2. Reguli de circulaţie pentru pietoni
•
•
•

•

Pietonii au obligaţia de a folosi trotuarele existente.
Suprafeţele carosabile pot fi utilizate doar dacă strada nu prezintă
nici trotuar, nici o bandă laterală utilizabilă ca atare.
În cazul în care circulaţi pe suprafaţa carosabilă, aveţi grijă să
rămâneţi pe margine.
Faţă de autovehicule, pietonii trebuie să respecte o distanţă de
siguranţă de minim 5 m. Se va asigura contactul vizual cu şoferul.

5m

3. Autovehicule
•
•
•

•

•

În incinta fabricii se respectă regulile de circulaţie rutieră.
Viteza maximă este de 10 km/h.
Prezenţa obstacolelor pe căile de circulaţie din incintă, precum şi pe
căile de acces sau la locurile de parcare pentru pompieri şi salvare
este strict interzisă.
Circulaţia autovehiculelor pe trotuare este strict interzisă.
Oprirea şi parcarea sunt permise doar în locurile special marcate în
acest sens.

4. Siguranţa şoferilor de camion
•
•

A se purta o vestă reflectorizantă.
A se purta încălţăminte de siguranţă.

•

•

În timpul încărcării şi descărcării, precum şi în pauzele de aşteptare,
şoferii trebuie să rămână în zonele de siguranţă, în sălile de
aşteptare sau în cabina camionului. Accesul în depozite est interzis.
Accesul în zonele de aşteptare este permis doar pentru asigurarea
încărcăturii, după consultarea prealabilă a personalului încărcător
responsabil.

•
•
•

Contactul vizual cu conducătorul motostivuitorului este obligatoriu.
Trebuie utilizate traseele pietonale marcate
Scurtăturile nu sunt permise.
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5. Siguranţa încărcăturii
•
•
•
•

•

•

•

Mărfurile şi obiectele pot fi depozitate doar în locurile special
destinate.
Circularea cu platforma de încărcare deschisă şi cu prelatele nefixate
este interzisă.
Recepţia şi ridicarea mărfii se realizează exclusiv la orele indicate,
prin porţile atribuite.
Camioanele parcate la rampe sau la porţile de încărcare trebuie
asigurate cu pene de fixare sub roată. La încărcarea şi descărcarea
laterală, acest lucru nu este obligatoriu.
Asigurarea încărcăturii cu mijloace adecvate de asigurare a
încărcăturii (pagubele materiale produse de mijloacele auxiliare de
asigurare a încărcăturii vor fi facturate transportatorului).
Eventualele pagube survenite la descărcare se vor menţiona pe
documentele de însoţire a mărfii.
Autovehiculul poate fi mutat de la rampă sau de la poarta de
încărcare doar după ce activitatea de încărcare sau descărcare a fost
încheiată complet, iar personalul încărcător a emis o aprobare în
acest sens.

6. Conduita
• În incinta unităţii, fumatul este interzis. Fumatul este permis doar în
spaţiile special amenajate pentru fumători.
• În incinta unităţii este interzis consumul de alcool şi droguri.
• Înregistrările audio, video sau fotografiile în incintă sunt interzise.
• Trebuie respectate instrucţiunile angajaţilor LGI.
• Vă rugăm să utilizaţi toaletele desemnate

• În cazuri de urgenţă sau în caz de alarmă de incendiu se va părăsi
incinta unităţii prin cea mai apropiată ieşire de urgenţă şi se va căuta
locul de întâlnireindicat.
• Accidentele şi situaţiile periculoase se vor anunţa neîntârziat
angajaţilor LGI cu precizarea tipului şi locului exact al accidentului sau
a situaţiei periculoase, inclusiv numărul persoanelor accidentate.

7. Răspunderea în caz de pagube
• LGI răspunde pentru pagube în limitele dispoziţiilor legislative doar în
cazul neglijenţei grave sau al acţiunilor premeditate.
• Pagubele provocate trebuie anunţate imediat Serviciului de pază al
unităţii sau la biroul de înregistrare a şoferilor.

Anunţaţi
pagubele!

8. Controale
• Pentru protecţia proprietăţii personale şi a unităţii, în incinta unităţii
pot fi organizate controale, care sunt efectuate de Serviciul de pază
sau de către biroul de înregistrare a şoferilor. În acest caz, vizitatorul
are obligaţia de a prezenta la cerere permisul, precum şi servietele
sau genţile, pachetele sau altele asemenea, în stare deschisă.
• În cazul în care există aprobarea de a circula cu un autovehicul în
incinta unităţii, conţinutul autovehiculului se supune regulilor de
efectuare a controalelor.
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Vă rugăm să
verificați
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