
Bezpečnostní požadavky 
pro logistické podniky

Čisticí práce na vozidlech
V případě potřeby použijte k odstraňování nečistot, případně 
dílů přečnívajících bočnici vozidla podestové žebříky, podesty 
nebo lešení. 

 Jakákoliv provizorní řešení jsou přísně zakázána.

Úrazy/Události
EEW očekává, že úrazy/události, ke kterým dojde v areálu 
zařízení, budou neprodleně nahlášeny personálu EEW 
(zpravidla dispečinku, příp. na váze). Další nutná opatření 
(nasazení hasičů, přivolání záchranky apod.) koordinuje 
personál EEW.

Dopravní bezpečnost
V celém areálu zařízení platí pravidla silničního provozu.

Zákaz požívání alkoholu a kouření
V areálu zařízení platí absolutní zákaz požívání alkoholu. 
Kouření je dovoleno pouze ve speciálně vyhrazených úsecích. 

Kontaktní osoby

Andernach  Rüdiger Seibel
Breisgau Thomas Herrmann
Delfzijl Ali van der Naald
Göppingen  Rainer Enkelmann

Wilfried Berger
Großräschen Marcus Vanauer
Hannover Michael Larisch
Helmstedt Jörg Lehmann 
Heringen Thorsten Zier
Knapsack Rudolf Zimmer
Leudelange Uwe Schmidt
Neunkirchen Christiane Lauer
Pirmasens Thomas Walle
Premnitz Lutz Wernicke
Schwedt  Andreas Kischnick
Stapelfeld Rainald Kewersun
Stavenhagen Ralf Boecker

+49 2632 49859-212
+49 7634 5079-115
+31 596 674-218
+49 7161 6716-119 
+49 174 3330-369
+49 3575 3377-32
+49 5351 18-3050
+49 5351 18-3051
+49 6624 54210-39
+49 2233 92844-140
+35 237 8541-230
+49 6821 8698-175
+49 6331 5536-93
+49 3386 21387-3748
+49 3332 5814-400
+49 40 67576-843
+49 39954 2462-23



Náš cíl:
Provoz ve všech zařízeních EEW bez úrazů

Bezpečnostní zařízení
V případě potřeby použijte ochranná zařízení instalovaná na 
vozidlech (například střešní nosič, stupátka, žebříky, schůdky, 
aretace apod.).

 Všechna instalovaná ochranná zařízení musí být v 
technicky bezvadném stavu.

Kontejnery
Kontejnery, speciálně blokovací, příp. odblokovací mechaniz-
mus musí být v technicky bezvadném stavu. Pokud personál 
EEW v rámci vstupní kontroly zjistí nedostatky na kontejne-
rech nebo na nástavbách, které mohou představovat riziko pro 
vyložení materiálu, odmítne vozidlo odbavit.

Sejmutí bezpečnostních sítí z kontejnerů 
Sejmutí bezpečnostních sítí se provádí pomocí 
technických pomůcek (tyče, háky apod.) ze země nebo 
za pomocí podestového žebříku, příp. ze štafl í.

Vylézat na kontejnery při odstraňování sítí je 
přísně zakázáno.

Osobní ochranná výbava
Je povinné nosit tyto součásti osobní ochranné výbavy:
• ochrannou helmu  
• bezpečnostní boty/bezpečnostní holínky
• výstražnou vestu 
• ochranné brýle
• pracovní rukavice

 
Malé podniky jsou z této úpravy vyňaty, pokud je zajištěno, 
že náklad vyloží do zvláštních přistavených kontejnerů.

 
 EEW neposkytuje osobní ochrannou výbavu. 

 Klademe zvláštní důraz na bezpečnost a ochranu zdraví 
řidičů dodávek a svozových vozidel ve všech zařízeních EEW.

Rozsah platnosti
Tato ustanovení platí pro všechna zařízení skupiny 
EEW Energy from Waste.

Kompetence
Logistický podnik odpovídá za:
• poskytnutí osobní ochranné výbavy
• zaškolení řidičů
•  technický stav vozidel/kontejnerů 

(společně s řidičem vozidla)
 

 Řiďte se pokyny personálu vah a výroby EEW.

Následující standardy 
je nezbytně nutné dodržovat


