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.
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Náš cíl:
Provoz ve všech zařízeních EEW bez úrazů
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
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 mechanizmus musí být v technicky bezvadném stavu. Pokud personál
EEW v rámci vstupní kontroly zjistí nedostatky na kontejnerech 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 štaflí.
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.

