Szabályzat
az OOO „Omsktechuglerod” gyár területén tartózkodó járművek gépkocsivezetői
részére
Tisztelt Fuvarozók!
Gyárunk egész területén szigorú szabályok vannak érvényben, melyek szavatolják a termelési - és
tűzvédelmi előírások betartását, valamint a közrendet a gyár területén. Ennek megfelelően nyomatékosan
kérjük Önöket az alábbi előírások betartására!
A gyár területére történő beérkezéskor a fuvarozó köteles teljesíteni az őrző-védő szolgálat
munkatársainak utasításait, a fuvareszközt és szükség esetén a személyes dolgokat is ellenőrzésre
bocsátani. A fuvarozó a tulajdonában lévő lőfegyvert, szeszes italt a megőrzőben köteles elhelyezni, amit a
gyár területének elhagyása alkalmával visszakap.
Szükség esetén a rakodás befejezése előtt a fuvarozó elhagyhatja a gyár területét; hátrahagyva a pótkocsit,
a vontatóval kimehet a gyár területéről. Előtte kérjük telefonon jelezni a következő telefonszámok
valamelyikén: 42-03-82,4-32 vagy 42-02-68,3-35.
A rakodás a gyár részéről megtagadható a következő esetekben:
 a ponyva sérült;
 a raktérben olyan elemek megléte, ami megsértheti, kivághatja az áru csomagolását;
 a „Jumbo” típusú és alacsony padozatú pótkocsik esetében;
 rossz állapotú padozattal (a pótkocsi padlójának állapota megfelelőnek kell lennie a targoncás
rakodáshoz; a targonca súlya az áruval együtt 2 tonna);
 rögzítő kötelek száma 9-nél kevesebb.
A járműveknek a gyár területén történő haladásakor szükséges:
 betartani a gyár területén érvényes sebességkorlátozásokat: kereszteződésekben és kanyarban 5
km/óra, a gyár terültén 10 km/óra;
 elkerülni a hirtelen fékezéseket nedves és jeges úttesten;
 a felrakás helyéhez közeledve csökkenteni a sebességet;
 tilos áthaladni az olyan útszakaszon, ahol rossz a láthatóság a gőzök, gázok kiáramlása miatt.
A gyár területén történő parkolás folyamán a gépjárművezető köteles:
 az arra kijelölt helyen várakozni a rakodásra; fuvareszközt járó motorral és felügyelet nélkül hagyni;
 nem eltorlaszolni a járművel a szembejövő forgalom és a gyalogos forgalom részére az úttestet;
 dohányozni az arra kijelölt helyeken (ezt a következő táblával jelölik „Место для курения”);
 szemetet csak az arra kijelölt gyűjtőkbe elhelyezni (következő felirattal jelölik „Мусор”).
TILOS:
 szeszes ital fogyasztása;
 bevinni a gyár területére kiskorú gyermeket, állatot, illetéktelen személyt;
 indokolatlanul közlekedni a gyár területén;
 autót mosni;
 nyílt láng használata főzésre vagy bármi más célból.
Éjszakai időpontban bemenetel és a gyár területének elhagyása TILOS!
A gyár alkalmazottai részéről történő bármilyen visszaélést (bármilyen szolgáltatásért pénzbeli
ellenérték követelése) kérjük jelezni a következő telefonszámon:42-13-33,5-28.

A FENT FELSOROLT SZABÁLYOK BE NEM TARTÁSA ESETÉN A GÉPKOCSIVEZETŐK FELÉ MEGFELELŐ
SZANCIÓK LESZNEK ÉRVÉNYESÍTVE, A JÁRMŰ KI LESZ VONVA A RAKODÁS ALÓL ÉS EL LESZ
TÁVOLÍTVA A GYÁR TERÜLETÉRŐL
Az összes szabálysértésről értesíteni fogjuk a fuvartársaságot!
Ha kérdések merülnek fel, híják a következő
telefonszámokat:
Diszpécser: 42-34-80,4-17
Őrző-védő szolgálat: 42-13-33,5-28
Az őrző-védő szolgálat műszakvezetője: 4203-82,4-32

A járművezetők igénybe vehetik a gazdasági
épület 1 emeletén lévő pihenőszobákat.
Nyitva tartás: 08:00-22 Omszki időszámítás
szerint, Tel: 1-05

