
■  Do areálu podniku vstupujete a/nebo vjíždíte na vlastní odpovědnost!
Vstupujte pouze do areálu, který jste nahlásili na vrátnici, a hlaste se přímo u vaší kontaktní osoby. 
Vstupovat do výrobních závodů je dovoleno jen v doprovodu pracovníků Martinswerk!

■  Ve zvlášť označených úsecích je zákaz kouření!

■  V budovách a na silnicích a prostranstvích výrobního, skladovacího a nakládacího prostoru je 
povinné nosit ochranné přilby, ochranné brýle a bezpečnostní obuv S3. V označených úsecích 
je třeba nosit ochranu sluchu. Řidiči a pomocníci provádějící nakládku musí navíc nosit varovné 
vesty a ochranný oděv. Bezpodmínečně je třeba 
dodržovat provozní instrukce např. na místech nakládky.

■  Řidiči dodávající nebo nakládající nebezpečné látky (např. louh, kyselina) 
musí dodržovat odpovídající zvláštní ochranná opatření!

■  Soukromí spolujezdci nesmí opustit kabinu nákladního vozu – kromě prostoru 
vjezdu do podniku. Převážená zvířata musí vždy zůstat v kabině nákladního vozu.

■  Úrazy, požár a jiné nouzové situace je třeba hlásit na naši interní linku tísňového volání 777.
Naše ohlašovna nouzových situací a služba první pomoci se nachází na vrátnici!

■  V celém areálu podniku je zakázáno fotografování! 

■  Používání elektronických přístrojů (sluchátka, mobil atd.) 
je zakázáno v prostorech ohrožených výbuchem!

■  Pro řidiče v areálu podniku platí: 
Pozor na chodce, cyklisty a podniková vozidla!
V areálu podniku platí ustanovení pravidel silničního provozu. 
Maximální rychlost v areálu podniku činí 20 km/h, v prostoru váhy 10 km/h.
Kolejová vozidla mají přednost. 
Pozor na přechodech pro chodce a přejezdech přes koleje! Dejte přednost!

■  Vypněte motor v případě, že vozidlo bude stát!

■  Propustky a všechny nákladní doklady předložte při výjezdu bez vyzvání vrátnému!

■  Dodržujte pokyny vrátného!

!   V případě nedodržení předpisů nebo nedbání zákazů zaniká povolení k pobytu 
v areálu podniku a kromě toho je třeba počítat se zákazem vstupu do areálu podniku! 
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