Dostawa towaru
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STOP!

Instrukcje
dotyczące odbioru i dostawy

Tę żółta kartę należy przechowywać w samochodzie
i korzystać z niej przy każdej dostawie dla jednej z
naszych inwestycji. Prosimy o pomoc przy zapewnieniu,
że wszystkie osoby pracujące nad realizacją naszych
inwestycji są bezpieczne.

Plan na życie – nie możemy nikogo stracić!

Instrukcje
dotyczące odbioru i dostawy
W firmie Skanska bezpieczeństwo pracowników
i innych osób zaangażowanych przy realizacji naszych
inwestycji jest najważniejszym priorytetem. Kierowca jest
odpowiedzialny za zapewnienie, że prace związane z
transportem, załadunkiem i rozładunkiem na terenie
budowy są wykonywane w bezpieczny sposób.
Należy przestrzegać następujących wytycznych:

Powiadomienie przy wjeździe na teren budowy

}}Przed wjazdem na teren budowy należy skontaktować się

telefonicznie z personelem ds. inwestycji. Numer kontaktowy
znajduje się na znaku przy wejściu.

Wyposażenie ochrony osobistej

}}Osoby przebywające na terenie budowy muszą przez cały okres
pobytu na tym terenie nosić odzież o intensywnej widzialności,
kask, okulary ochronne, rękawice i obuwie ochronne.

Cofanie – stosowanie sygnału dźwiękowego

}}W sytuacjach, w których występuje znaczące ryzyko należy

korzystać z pomocy/wsparcia osoby podczas cofania pojazdem.

}}Pojazdy o masie powyżej 3 500 kg muszą być wyposażone w
światła cofania i sygnał dźwiękowy, które są aktywowane
automatycznie podczas cofania.

Przed załadunkiem i rozładunkiem i po tych czynnościach

}}Należy zabezpieczyć obszar zagrożenia wokół pojazdu, obszar
podnoszenia i obszar, na których towar zostanie umieszczony.

}}Jeżeli miejsce wybrane na rozładunek ma chropowatą lub
nierówną powierzchnię, należy dostosować ustawienie
pojazdu, aby ładunek pozostał stabilny.

}}Należy sprawdzić, czy między paczkami i opakowaniami nie
zalega śnieg lub lód i czy towar nie jest zamarznięty.

}}Sprawdzić ładunek, aby upewnić sie, czy towar nie przesunął się
i czy można w bezpieczny sposób wykonać prace związane z
jego rozładunkiem.

}}Kierowca jest jedyną osobą upoważnioną do usuwania środków bezpieczeństwa pojazdów.

}}Towar musi być umieszczany na haku i przenoszony w taki

sposób, aby był stabilny podczas podnoszenia. Osoba odpowiedzialna za proces musi posiadać dokument poświadczający
ukończenie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa.

}}Należy sprawdzić, czy towar jest stabilny po przeniesieniu na
swoje miejsce.

Osobom nieprzestrzegającym tych instrukcji dotyczących
bezpieczeństwa firma Skanska może odmówić prawa
wejścia na teren realizacji inwestycji. Dostawy mogą zostać
również zwrócone bez rozładunku w celu ponownego
załadunku, bez obciążania firmy Skanska dodatkowymi
kosztami z tego tytułu

