
 
 

Útmutató 

Az ipari korom rakodására érkező sofőröknek az „Omsktehuglerod” volgográdi telepére 

 

Tisztelt sofőrök!  

 

A mi telephelyünkön szigorú tűz- és munkavédelmi szabályok vannak érvényben. 

Kérjük, a lent említett szabályok betartását: 

 

Rakodásra nem engedhető járművek:  

- sérült ponyvával 

- raktérben található elemekkel amelyek sérülést okozhatnak a rakományban   

- „Jumbo” és alacsony alvázas pótkocsival 

- rossz állapotú padlóval (a padló állapotának biztosítani kell a targoncával való rakodás; a targonca súlya 

rakománnyal kb. 2 tonna) 

- kevesebb, mint 6 db rakományrögzítő hevederrel  

 

A sofőr köteles: 

1. megadni mobiltelefonszámát a külgazdasági kapcsolatok osztálya munkatársainak, a gyors 

információ áramlás érdekében 

2. legalább 6 db rakományrögzítő hevedert tartani a járműben (a heveder hossza min. 12 m, 

szélessége min. 5cm); az alábbi paramétereknek nem felel meg, a rakodás nem fog végbemenni. 

3. az utasítást követően kihajtani a gyár területéről és beállni a vámkezelés helyére 

4. betartani az útmutató szabályait.   

 

Az üzem veszélyes vegyi létesítménynek minősül! 

A sofőr és kísérője köteles szigorúan betartani a következő követelményeket: 

az alábbiak szerint az üzem területén köteles:  

1. szigorúan betartani a menetlevélben foglaltakat és a kijelölt parkoló helyen a várakozást 

2. csak a kijelölt helyeken dohányozni az alábbi felirattal «Место для курения» 

3. »; csak a kijelölt hulladék gyűjtő helyekbe dobni a szemetet «Мусор / Garbage» 

4. ); a rakodó munkások utasításainak eleget tenni a rakodás folyamata alatt 

5. a közrend szabályainak betartására 

6. a biztonsági személyzet utasításainak eleget tenni 

 

az üzem területén tartózkodva szigorúan tilos: 

1. ; alkohol tartalmú italokat behozni és a helyszínen elfogyasztani 

2. ellenőrzés nélkül elhagyni a járművét 

3. behajtani vagy elhagyni az üzem területét a külgazdasági kapcsolatok osztályának munkatársai 

vagy a biztonsági személyzet engedélye nélkül 

4. szemetelni vagy beszennyezni az üzem területét üzem- és kenőanyaggal. 

 

Belépni vagy elhagyni az üzem területét éjszaka TILOS! 

 

zsarolás vagy bármilyen fizetési követelés esetén az üzem dolgozói felől illetve egyéb kérdésekkel 

forduljanak a külgazdasági osztály munkatársaihoz az alábbi telefonszámon: 

(+7 8442) 66 58 20, 66 59 15, 66 59 04, 66 58 43, 66 58 91. 



 
 

. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az Orosz Föderáció jogszabálya alapján a megvesztegetés 

bűncselekménynek minősül. Nyomatékosan kérjük, ne ajánljanak fel pénzt vagy egyéb anyagi fizetséget 

bármilyen szolgáltatásért cserébe az üzem dolgozóinak. 

 

Abban az esetben ha idegen személyek jogellenes cselekményt követnek el Ön ellen, haladéktalanul 

jelezze az alábbi telefonszámokon: 

az üzem területén –  

a biztonsági szolgálat vezetője (+7 8442) 66 59 80; 

az üzem területén kívül –  

rendőrségi ügyelet száma (+7 8442) 62-40-20; 

a vámolási területen «Красноармейский» –  

a vámterület vezetője Светюха Анатолий Михайлович (+7 8442) 99 16 21, 40 28 22; 

vám ellenőr(+7 8442) 99 16 38, 99 16 40, 99 16 35. 


