Pravidla bezpečnosti pohybu dopravců
v areálu firmy Pierburg s.r.o.
JÍZDA PO AREÁLU
Vjezd do areálu společnosti
je povolen pouze na základě
rezervace vozidla v online
rezervačním systému
Pierburg s.r.o.

POHYB PO AREÁLU
Respektujte pokyny zaměstanců společnosti Pierburg s.r.o.
a ostrahy a zdržujte se jakéhokoliv nevhodného
nebo hrubého chování.

REZERVACE

Maximální povolená rychlost je 15 km/h.
Dodržujte směr jízdy/jízdního řádu.

Nevstupujte do vnitřních prostor společnosti (výrobní
a skladovací haly). Pohybujte se pouze v prostoru, kde probíhá
nakládka nebo vykládka, a příp. prostoru WC pro řidiče.
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Pro vykonání potřeby používejte výhradně WC pro řidiče!

Ostraha objektu je oprávněna
provádět kontrolu vozidla při vjezdu a odjezdu.
V rámci kontroly může být provedena fotodokumentace.

Kouření je mimo vyznačená místa zakázáno, nedopalky házejte
pouze do k tomu určených nádob!
Nepořádek patří do koše!
Je zakázán jakýkoliv pohyb zvířat po areálu společnosti.
Zvířata, která má řidič s sebou v kabině vozidla, musí zůstat
v kabině po celou dobu pobytu vozidla v areálu společnosti.

Pozemní komunikace jsou veškeré plochy vymezené zámkovou dlažbou a patří
do kategorie účelových komunikací. Řidiči musí respektovat ustanovení zák. č.
361/2000 Sb., vyhl. č. 30/2001 Sb., NV č. 168/2002 Sb., NV č. 101/2005 Sb.,
dopravní značení a pokyny odpovědných zaměstnanců.

Je zakázáno mluvit s pracovníky skladu, pokud se rozhovor
netýká přímo nakládky nebo vykládky či je jinak rušit od práce.
Řidiči musí po celou dobu pobytu v areálu společnosti mít obuté
bezpečnostní boty a oblečenou reflexní vestu.

ASISTENCE PŘI NAKLÁDCE NEBO VYKLÁDCE
Pořadí pro vykládku/nakládku určují zaměstnanci
Pierburg dle vykládkových oken

PARKOVÁNÍ V AREÁLU

Řidiči, asistujte prosím během nakládky nebo vykládky
pracovníkům skladu při manipulaci s nákladem ve vozidle.
V případě potřeby je možné si u pracovníků skladu zapůjčit
ruční paletový vozík.

Je zakázáno jakékoliv jiné parkování veškerých nákladních automobilů
mimo činností přímo spojených s nakládkou nebo vykládkou a mimo
místa určených pro nakládku a vykládku.

Je zakázáno jakýmkoli způsobem manipulovat s nákladem,
který není předmětem nakládky nebo vykládky.

V areálu společnosti není dovoleno odstavit vozidlo pro vykonání
povinné přestávky.

Areál je sledován kamerovým systémem. Porušení interních předpisů se řeší pokutou do 5000 Kč.
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