Załącznik 3
SAMOCHODY ODBIERAJĄCE ODPADY – dodatkowe informacje i instrukcje
I.
WJAZD NA TEREN ZAKŁADU
Kierowca zgłasza się w portierni głównej, podaje jaką reprezentuje firmę i nr rejestracyjny auta.
Po wprowadzeniu danych do systemu przez pracownika SWISS KRONO, kierowca wjeżdża na
Teren SWISS KRONO, zgodnie z wytycznymi, jakie otrzymał i odbiera określone odpady.
Kierowca opuszcza zakład na podstawie dokumentu wewnętrznego, wystawionego przez
uprawnionego pracownika SWISS KRONO.
II.

SYSTEM IDENTYFIKACJI PIESZYCH

III.
WYKONYWANIE ZADANIA NA TERENIE SWISS KRONO
Odbiorca odpadów zgłasza się w portierni głównej, podaje jaką reprezentuje firmę i nr rejestracyjny
samochodu. Po wprowadzeniu danych do systemu przez pracownika SWISS KRONO, wjeżdża na teren
zakładu. Zgodnie z wytycznymi, jakie otrzymał, odbiera określone odpady. Podczas przebywania na
Terenie SWISS KRONO, w tym uczestniczenia w procesie załadunku, stosuje się do wszelkich zasad
bezpieczeństwa zawartych w Księdze Bezpieczeństwa Kierowcy. Przy załadunku stosuje się do
wytycznych przekazywanych przez pracownika magazynu i/lub operatora pojazdu prowadzącego
załadunek. Kierowca opuszcza zakład na podstawie dokumentów wystawionych przez uprawnionego
pracownika z Działu BHP i Ochrony Środowiska SWISS KRONO.
2. Kierowca samochodu parkuje w miejscu wyznaczonym przez pracownika SWISS KRONO.
3. Kabinę samochodu opuszcza tylko na czas przygotowań do załadunku, przebywając w obrębie
samochodu do 3 m, zachowując przy tym szczególną ostrożność.
1.

W przypadku załadunku towaru na naczepę, kierowca zawsze musi być w kontakcie wzrokowym z operatorem
pojazdu prowadzącego załadunek gdzie kierowca stoi bezpośrednio przy kabinie ładowanego pojazdu. Wyjątek
stanowi sytuacja, gdy operator wózka, przy załadunku, potrzebuje wskazówek kierowcy - w tym przypadku
odległość przebywania kierowcy od miejsca wykonywania operacji załadunku nie może być mniejsza niż 5m.

UWAGA!!! W przypadkach uzasadnionych, gdzie nie ma możliwości rozładunku/załadunku bez obecności
kierowcy na platformie naczepy, należy przed przystąpieniem do rozładunku/załadunku, omówić sytuację z
operatorem wózka, ściśle z nim współpracować i stosować się do jego poleceń.
4. Zakazuje się wchodzenia pod widły wózka, łyżkę ładowarki, obszar zasięgu ramienia żurawia
(w zależności od rodzaju prowadzonego załadunku); wchodzenia na stopnie/podesty pojazdów
prowadzących załadunek; przebywania w miejscu przed i za pojazdem (w strefie ograniczonej
widoczności dla operatora); wchodzenia na ładunki podnoszone/podniesione przez wózek widłowy.
5. W przypadku załadunku do cysterny – patrz dodatkowa instrukcja (Zał. nr 2/KBW).
6. W przypadku wymiany kontenerów/kabin WC kierowca musi zawsze upewnić się, że w strefie jego
manewrów nie przebywają ludzie. Wymiana kontenerów odbywa się w miejscach wyznaczonych przez
pracownika SWISS KRONO.
7. Po zakończeniu za-/rozładunku opuszcza niezwłocznie teren zakładu. Pauzy i zakończenie pracy na
terenie zakładu jest zabronione.
8. Niestosowanie się do obowiązujących zasad, skutkuje odmówieniem lub wstrzymaniem
za-/rozładunku, usunięciem z terenu zakładu oraz karami przewidzianymi w Księdze Bezpieczeństwa
Kierowcy.

IV.

MAPA ZAKŁADU

V.

SKRÓT

