Vareleveranse – delivery

+47

STOP!

Instruks
for levering og henting

Ta vare på dette gule kortet og oppbevar det
i kjøretøyet ditt. Ta det frem hver gang du har
en leveranse til våre prosjekter og hjelp oss
med å ivareta din egen og andres sikkerhet.

Planlegg for livet – vi har ingen å miste!

Instruks
for levering og henting
I Skanska har din og andres sikkerhet førsteprioritet.
Som sjåfør har du ansvar for at ferdsel, lasting og
lossing forbundet med ditt oppdrag foregår på en
god og sikker måte.
Det stilles derfor følgende krav til deg:

Varsling ved ankomst til prosjektet
}}Kontakt prosjektet på telefon før du kjører inn. Kontaktinformasjon står på skiltet ved innkjøring til prosjektet.

Verneutstyr
}}Så lenge du oppholder deg på plassen skal du ha på deg
synlighetsmarkert arbeidstøy, hjelm, vernebriller, hansker og vernesko.

Rygging, akustisk ryggesignal
}}Ved rygging skal du ha hjelpemann / signalmann dersom
rygging ikke kan skje uten fare.

}}Dersom kjøretøyet ditt er over 3,5 tonn skal det være

utstyrt med ryggelys og akustisk ryggesignal som starter
automatisk ved rygging.

Før og under lasting / lossing
}}Sikre faresonen rundt bilen, løftesonen og stedet hvor
lasten skal plasseres.

}}Hvis lossestedet er ujevnt, må du justere bilens plassering, slik at lasten er stabil.

}}Påse at det ikke er snø eller is mellom bunter og pakker,
eller at godset har frosset fast. Fjern evt. snø og is fra
lasteplan og last før lossing.

}}Kontroller godset for å sikre at lasten ikke har forskjøvet
seg og at det er trygt å frigjøre lasten.

}}Det er kun du som sjåfør som skal åpne bilens
sikkerhetsbindinger.

}}Lasten skal anhukes og håndteres slik at lasten er stabil

under hele løfteoperasjonen. Anhuker skal ha dokumentert sikkerhetsopplæring.

}}Sikre at lasten også forblir stabil etter avhuking.
Skanska har rett til å nekte deg adgang til eller
bortvise deg fra prosjektet, dersom du ikke følger
disse sikkerhetsinstruksjonene. Hvis forholdene tilsier
det, kan også leveranser sendes tilbake ulosset for
omlastning uten kostnad for Skanska.

