Pacorini Metals Terminals B.V.
Monacoweg 2 (harbour 9310)
4455 SZ Nieuwdorp • The Netherlands
Phone: +31 (0)113 672123 • Fax: +31(0)113 670010
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Za každé situace dodržujte pokyny vydávané pracovníky společnosti Pacorini Metals Terminals. Řidič
lopatového nakladače je dostupný na kanále 12.
Pravidla silničního provozu se vztahují i na provoz přepravního terminálu.
Řiďte se dopravními značkami.
Maximální silniční rychlost: 30 km/h.
Maximální rychlost jízdy v budovách: 15 km/h.
Povinné je nošení zřetelně viditelných oděvů a bezpečnostní obuvi.
Při pobytu osob v terminálu musí být vždy zapnuto osvětlení.
Při otevírání ložného prostoru se řiďte pokyny personálu. Pokud nejsou vydány jiné pokyny, ložný prostor
musí zůstat uzavřen.
Nepokoušejte se projet kolem lopatového nakladače, aniž byste nejprve navázali oční kontakt s řidičem
nakladače.
Parkování je dovoleno pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny.
Osádka nákladního automobilu musí vždy zůstat ve vozidle.
Během procesu nakládání musí řidič vždy pobývat buďto ve vozidle anebo mimo vozidlo do vzdálenosti
jednoho metru.
Během procesu nakládání nenechávejte vozidlo bez dozoru.
Jakmile je nákladní automobil zvážen, musí být řádně zaparkován v prostorách určených k tomuto účelu.
Procházení po vozovce je zakázáno. Chodci mohou kráčet podél vozovky po odstavných pásech nebo po
určených chodnících.
Chodci musejí zůstávat mimo pracovní zónu pohybujícího se vozidla.
Alkohol a drogy jsou v prostorách terminálu zakázány. Pokud pracovníci terminálu mají podezření, že řidič
se nachází pod vlivem drog nebo alkoholu, nakládání bude odloženo a bude uvědoměna policie.
Nehody a jakákoli poškození oznamujte bezpečnostnímu technikovi přístavního zařízení.

Postihy:
Bude-li některý z výše uvedených předpisů porušen, vydá společnost Pacorini Metals Terminals jeden
z následujících postihů:
 Varování.
 Zadržení procesu nakládání, dokud nejsou naplněny předpisy, za což dopravce musí nést veškeré
finanční důsledky.
 Odjezd z terminálu bez naložení nákladu, za což dopravce ponese veškeré finanční důsledky.
 Dočasná zápověď vjezdu do terminálu pro řidiče, který porušil předpisy.
 Definitivní zápověď vjezdu do terminálu pro řidiče, který porušil předpisy.

Tímto prohlašuji, že jsem si přečetl výše uvedené pokyny a porozuměl jsem jim.
Datum: ____-_____-_________

Jméno: _________________________________

Podpis: __________________________

Pacorini Metals Terminals B.V. | Monacoweg 2 | 4455 SZ Nieuwdorp | Phone: +31 (0)113 672123 | Fax: +31 (0)113 670010
www.pacorinimetals.com| e-mail: terminal@pacorinimetals.com

