SEKTOR D

CB RADIO
KANAŁ 35

Obiekt
monitorowany

STOP

UWAGA
NIEBEZPIECZEŃSTWO KOLIZJI

STOP

..............................................................................................................................................................................................................................................................
data i podpis
imię i nazwisko
seria i numer dowodu tożsamości

Przyjąłem do wiadomości:

1.Wjazd na terminal tylko za zgodą pracownika PCC Intermodal lub upoważnionego pracownika ochrony.
2. Obowiązek stosowania się do oznakowania poziomego i pionowego.
3. Urządzenia przeładunkowe (reachstackery) oraz inne pojazdy terminala z "kogutem" barwy żółtej mają bezwzględne pierwszeństwo. Uwaga! Operator reachstackera
ma ograniczona widoczność, w szczególności do tyłu, przejeżdżając w jego pobliżu należy zachować szczególną ostrożność.
4. Obowiązek prowadzenia nasłuchu na kanale 35 CB radia jeśli pojazd jest w nie wyposażony.
5. Ograniczenie prędkości przy poruszaniu się po terminalu - 20 km/h.
6. Całkowity zakaz palenia na terenie terminala.
7. Bezwzględny obowiązek noszenia kamizelek odblaskowych oraz kasków ochronnych.
8. Zakaz wychodzenia z kabiny w obszarze pracy urządzenia przeładunkowego bez zgody operatora.
9. Uwaga! W poprzek terminala oraz pomiędzy blokami składowymi poruszają się reachstackery. Kierowcy zobowiązani są zatrzymać się przed skrzyżowaniami
i upewnić się o możliwości bezpiecznego przejazdu.
10. Wjazd w pas przejazdowy pod suwnicą tylko i wyłącznie na wyraźne wskazanie pracowników terminala. Kierowcy nieobsługiwani przez suwnicę powinni
poruszać się poza pasem przejazdowym. Po zdjęciu lub załadunku kontenera kierowca znajdujący się w pasie pod suwnicą powinien z niego jak najszybciej wyjechać.
11. Zawracanie możliwe wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
12. Zakaz przejeżdżania w zbyt bliskiej odległości od kontenerów, przesypu, torów i pod podniesionymi kontenerami.
13. Zakaz prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy.
14. Kierowca pojazdu odpowiada za zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane przez swój pojazd.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE KIEROWCÓW – 01.06.2015

Obowiązek stosowania kamizelki
odblaskowej i kasku ochronnego
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SEKTOR I

SEKTOR H

SEKTOR A

Pierwszeństwo dla pojazdów
obsługi terminala

SEKTOR J

STOP

SEKTOR K

Zakaz prowadzenia
rozmów przez kierowców

STOP

SEKTOR G

STOP

SEKTOR F

Zakaz palenia

STOP

SEKTOR B

Terminal PCC Intermodal Kutno

SEKTOR C

Ograniczenie prędkości
do 20 km/h

20

Nakaz prowadzenia
nasłuchu (kanał 35)
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