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Zabrania się wstępu pasażerom nie należącym do przedsiębiorstwa spedycyjnego oraz 
zwierzętom.  

Otwory włazowe oraz inne otwory związane z pomieszczeniem towarowym winny być zamknięte 
podczas jazd na terenie zakładu.  

Ze względów ochrony środowiska zabrania się niepotrzebnego uruchamiania silnika (np. w celach 
grzewczych). 

Zabrania się oczyszczania pojazdów i pojemników, a także usuwania odpadów i resztek na 
terenie zakładu. 

ZZZZabrania siabrania siabrania siabrania sięęęę palenia tytoni palenia tytoni palenia tytoni palenia tytoniu i uu i uu i uu i użżżżywania ywania ywania ywania źźźźróderóderóderódełłłł otwartego ognia  otwartego ognia  otwartego ognia  otwartego ognia –––– ró ró ró równiewniewniewnieżżżż w pojazdach w pojazdach w pojazdach w pojazdach    
Pomieszczenia, w których palenie tytoniu jest dozwolone, zostały odpowiednio oznaczone. 

Na terenie caNa terenie caNa terenie caNa terenie całłłłego zakego zakego zakego zakłłłładu obowiadu obowiadu obowiadu obowiąąąązuje zuje zuje zuje śśśściscisciscisłłłły zakaz spoy zakaz spoy zakaz spoy zakaz spożżżżywania alkoholu!ywania alkoholu!ywania alkoholu!ywania alkoholu!    
Zabrania się wprowadzania na teren zakładu napoi alkoholowych oraz innych środków 
odurzających.  Praca pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających jest zabroniona. 

Fotografowanie oraz filmowanie jest zabronione!Fotografowanie oraz filmowanie jest zabronione!Fotografowanie oraz filmowanie jest zabronione!Fotografowanie oraz filmowanie jest zabronione!    
Pisemne zezwolenia dotyczące uchylenia tego przepisu wydawane są przez odpowiedzialny dział. 

W zakW zakW zakW zakłłłładzie obowiadzie obowiadzie obowiadzie obowiąąąązuje kodeks drogowy oraz przepisy o dopuszczeniu osób i pojazdów do zuje kodeks drogowy oraz przepisy o dopuszczeniu osób i pojazdów do zuje kodeks drogowy oraz przepisy o dopuszczeniu osób i pojazdów do zuje kodeks drogowy oraz przepisy o dopuszczeniu osób i pojazdów do 
ruchu po drogach publicznychruchu po drogach publicznychruchu po drogach publicznychruchu po drogach publicznych    
Należy zachowywać poniższe przepisy szczególne: 

• Prędkość maksymalna: 10 km/h 
• Reguła pierwszeństwa: "Reguła prawej ręki” (prawy przed lewym) 
• Na obszary ograniczone znakami zakazu przejazdu i/lub białoczerwonymi szlabanami 

(patrz czerwone obszary w planie orientacyjnym zamieszczonym na odwrotnej stronie) 
można wjechać jedynie za pisemnym pozwoleniem odpowiedzialnego działu. 

• Pojazdy należy parkować w taki sposób, aby nie zagradzały one dróg przejazdu, wyjść 
zakładowych, wyjść bezpieczeństwa, dojść do hydrantów oraz innych środków ochrony 
przeciwpożarowej. 

• Nie należy przemieszczać pojazdów poza drogi zakładowe. 

Telefony alarmoweTelefony alarmoweTelefony alarmoweTelefony alarmowe:::: Straż pożarna (wewnętrzny) Tel.:Tel.:Tel.:Tel.:    0000////112112112112 
 Pierwsza pomoc (wewnętrzny) Tel.:Tel.:Tel.:Tel.:    511 511 511 511 / 515  515  515  515 / 303 303 303 303 
 Specjalista ds. Bezpieczeństwa Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: 201201201201 
 Portiernia Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: 515515515515 
 Kierownictwo zakładu Tel.:Tel.:Tel.:Tel.:    101101101101    

W przypadku pożaru lub innych zdarzeń szczególnych należy natychmiast opuścić obszar 
niebezpieczeństwa i zgłosić się u osób odpowiedzialnych za telefony alarmowe w danym dziale. 

Miejsca zbiórek w przypadku alarmu są ustalane przez kierownictwo akcji (1. parking 
pracowników oraz odwiedzających). 

Podczas załadunku i rozładunku pojazdu, należy zabezpieczyć pojazd przed  toczeniem się 
poprzez zaciągnięcie hamulca postojowego.  

Należy bezwarunkowo wykonywać polecenia personelu działów nadzorczego, bezpieczeństwa 
oraz ochrony przeciwpożarowej firmy Tudapetrol KG. 

Wejście na teren zakładowy dozwolone jest jedynie w przepisowej odzieży roboczej (obuwie 
ochronne, Kamizelka ostrzegawcza, długie spodnie robocze i kurtka robocza z długimi rękawami). 
Na terenie przeładunku cystern obowiązuje nakaz noszenia kasku ochronnego. 

Używanie urządzeń i pomieszczeń zakładowych dozwolone jest osobom do tego powołanym.  
Wprowadzenia pojazdów na miejsca załadunku i rozładunku dokonują nasi pracownicy. Przy 
wejściu na górną stację przeładunku cystern obowiązuje nakaz noszenia ochrony 
zabezpieczającej przed upadkiem z wysokości (szelki bezpieczeństwa). 

W przypadku prac przy własnej cysternie należy korzystać z urządzeń wspomagających 
znajdujących się na terenie zakładu. 

W strefach załadunku należy wyłączyć silnik oraz ogrzewanie. 

Podczas całego procesu załadunku oraz rozładunku kierowca ma obowiązek przebywania na 
zewnątrz pojazdu,,,, przy samochodzie, aby możliwa była natychmiastowa reakcja w sytuacji 
niebezpieczeństwa. 

Po załadunku oraz rozładunku należy nałożyć zaślepki na doprowadzenia oraz zamknąć otwory 
włazowe. Należy opuścić poręcze. 
Podczas przeprowadzania uszczelnienia poprzez naszych pracowników, kierowca musi pozostać 
poza pojazdem. Nie można w żadnym wypadku przemieszczać pojazdu! Niebezpieczeństwo 
wypadku! 

W przypadku wycieku pojazdu zabronione jest opuszczanie strefy załadunku oraz rozładunku lub 
też terenu zakładu. W tym przypadku należy natychmiast udać się do strefy załadunku i 
rozładunku. 
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