Dbejte na zabezpecení
nákladu:

Respektujte normované ukazatele,
výstražné a příkazové tabulky:

Pro Vasi bezpecnost:

Správné

• Uchovávejte Vás náklad správně zformovaný
• Používejte jenom prověřený zajišťovací
materiál bez závad
• Zajistěte Vaše vozidlo tak, jak je popsáno
na nákresu

Nasadit ochranné brýle
a ochrannou helmu

Nosit ochrannou
obuv

Chránit
sluch

Použít pracovní
rukavice

• Používejte protiskluzné rohože
• Upevněte náklad dostatečným množstvím
upínacích pásů
• Respektuje Vaši maximální celkovou
přípustnou hmotnost a Vaše maximální
užitečné zatížení
• Plná paleta s pytli váží 1.400 kg + 20 kg/paleta
Ložná váha při 17 paletách = 23,8 t
Ložná váha při 18 paletách = 25,2 t

Telefonní čísla pro tísňová volání:
Hasiči: 122
Záchranná služba: 144 Policie: 133
Pracoviště první pomoci - laboratoř:
Velín: 		
Směnov ý mistr: 		
Odbor. pracovník pro BOZP:
Centrála pro otravy:		

+43/664/44 06 771
+43/5771/52 00 445
+43/664/12 48 203
+43/664/81 96 367
+43/1/406 43 43

Použít ochranný
pracovní oděv

Použít ochr. masku
s filtrem

Použít obličejový
štít

Nosit výstražnou
vestu

První pomoc

Zařízení pro výplach očí

Nosítka

Shromaždiště

Hašení vodou
zakázáno

Zákaz výskytu otevřeného
ohně, světla a kouření

Jíst a pít
zakázáno

Nepovolaným vstup
zakázán

Varování před
nebezpečím
uklouznutí

Varování před radioaktivními látkami příp. před
ionizujícím zářením

Varování před
nebezpečným elektrickým napětím

Varování před
leptavými
látkami

ZABEZPECENÍ
NÁKLADU
a dulezité

PREPRAVN Í
POKYNY

v „Kirchdorfer Zementwerk“

KIRCHDORFER ZEMENTWERK
HOFMANN Gesellschaf t m.b.H.

Hofmannstraße 4 | A-4560 Kirchdorf an der Krems
Tel: +43 5 7715 200-0 | Fax: +43 5 7715 200-466
versand@kirchdorfer.at

www.kirchdorfer-zement.at

Bezúrazové a bezpecné nakládání
v „Zementwerk Kirchdorf“,
jakoz i st’astnou a spolehlivou jízdu
k nasim zákazníkum
Vám preji nasi odborní pracovníci
pro BOZP

Nasím práním je Vase
bezpecnost
Zádny vstup bez vhodnych
ochrannych pomucek
Ochranné pomůcky v našem podniku
sestávají v celém podnikovém areálu z  
•

bezpečnostní helmy

•

bezpečnostní obuvi

•

ochranných brýlí

Vseobecne
Dávejte pozor na jedoucí speciální vozidla, jako
vysokozdvižné vozíky, kolové nakladače,
nakladače „Bobcat“, atd.
Udržujte volné dopravní/únikové
cesty & nouzové východy.

10 bezpecnostních pravidel
pro ridice nákladních
motorovych vozidel
1. Každý řidič musí být seznámen s
bezpečnostními ustanoveními podniku
„Kirchdorfer Zementwerk“.
2.		Každý řidič se musí sám postarat o to, aby měl ve vozidle k
dispozici helmu, ochranné brýle
a bezpečnostní obuv.
3. Mimo vozidlo se musí nosit
předepsané ochranné pomůcky:
Helma, ochranné brýle, pevná
obuv.
4.		Řidiči nákladních motorových
vozidel mají v podniku přístup
výlučně k úsekům pro nakládku
a vykládku.
5. Nezletilí spolujezdci nesmí
vstupovat do areálu podniku.

Parkování uvnitř podnikového areálu je v
zásadě zakázáno.

6.		V areálu podniku platí všeobecný
zákaz alkoholu a drog.

Podnikovému personálu (nakládajícímu personálu) je
dovoleno provádět kontroly zabezpečení nákladu.

7. Všechna označení, příkazové
a zákazové tabulky v podniku
musí být respektovány.

Nakládka (§ 101, odst. 1a, zákona o motorových vozidlech):
Výslovně se upozorňuje na to, že při odvozu zboží z našeho
podniku je dopravce a na základě jeho pověření řidič podle
rakouských zákonných ustanovení samostatně odpovědnou
osobou,  a to zejména podle §§ 101 a násl. rakouského zákona
o motorových vozidlech, protože v podniku není žádná k
nařizování zmocněná osoba pro nakládání.  

8. V celém podnikovém areálu
dodržujte pravidla silničního
provozu! Maximální rychlost činí
10 km/h. Respektujte také pravidla přednosti
v jízdě a jednosměrných komunikací.

Povinnosti (§ 102 zákona o motorových vozidlech):

9. Dodržujete výlučně pokyny zaměstnanců
cementárny.

Řidič motorového vozidla smí uvést vozidlo do provozu teprve
tehdy, když se – pokud je to únosné – přesvědčil o tom, že jím
řízené motorové vozidlo a návěs, který toto vozidlo táhne, jakož i
jejich náklad odpovídají předpisům, které zde přicházejí v úvahu.

10. Nehody v podnikovém areálu musí být ihned
nahlášeny.

Postup v prípade úrazu
Je-li zraněna nějaká osoba, poskytněte
první pomoc:
Proveďte tísňové volání!
Informujte velín!
Velín:

+43 5 7715 200-445

Ohlášení:
		
		
		

KDO je volající?
CO se stalo?
KDE se to stalo?
KOLIK osob je zraněno?

První pomoc: • Osobu přemístit z
nebezpečného úseku
• Zajistit místo úrazu
• Ošetření zraněných
• Nenechte zraněnou osobu
			samotnou
Pro případ úrazů v souvislosti s
nebezpečnými látkami jsou bezpečnostní
listy uloženy na velínu a v laboratoři.
Preplnení - silo-cisterna
Nastane-li při automatickém plnění
cementem technická závada:
• Nahlásit v budově expedice
• Vyrozumět směnového mistra

