Wymogi bezpieczeństwa
wobec przedsiębiorstw
logistycznych
Czyszczenie pojazdów
W razie potrzeby, w celu usunięcia zanieczyszczeń lub
usunięcia elementów wystających poza burtę, należy używać
drabin podestowych, podestów lub rusztowań.
Surowo zabronione jest stosowanie środków
prowizorycznych.
Wypadki/Inne zdarzenia
EEW wymaga, aby o wypadkach/innych zdarzeniach, które
wydarzyły się na terenie zakładu, natychmiast informować
personel EEW (z reguły strażników lub wagę). Personel EEW
zajmie się koordynacją dalszych koniecznych środków
(wezwanie straży pożarnej, karetki pogotowia, itp.).
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Na całym terenie zakładu obowiązuje StVO.
Zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów
Na terenie fabryki obowiązuje absolutny zakaz spożywania
alkoholu. Palenie jest dozwolone jedynie w specjalnie
oznaczonych miejscach.
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Nasz cel: Bezwypadkowość na terenie
wszystkich zakładów EEW
Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo i
nietykalność cielesną kierowców pojazdów dostarczających
i pojazdów usuwających odpady na terenie wszystkich
zakładów EEW.
Zakres obowiązywania
Dotyczy to wszystkich zakładów grupy EEW Energy from Waste.
Zakres obowiązków
Przedsiębiorstwo logistyczne odpowiada za:
• Udostępnienie osobistego wyposażenia ochronnego
• Poinstruowanie kierowców
• Stan techniczny pojazdów/kontenerów (wspólnie z kierowcami
pojazdów)
Należy stosować się do instrukcji personelu wagi i personelu
produkcyjnego firmy EEW.

Należy zachować
następujące standardy
Wyposażenie zabezpieczające
W razie potrzeby należy użyć umieszczonego na pojazdach
wyposażenia zabezpieczającego (na przykład reling dachowy,
składane drabiny, pomoce do wchodzenia, blokady, itp.).
Wszystkie zainstalowane elementy zabezpieczające
muszą znajdować się w odpowiednim stanie
technicznym.
Kontenery
Kontener, w szczególności mechanizm blokujący lub
odblokowujący drzwi, muszą znajdować się w nienagannym
stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia podczas
prowadzonej kontroli wejścia przez personel EEW usterek w
kontenerach lub innych rodzajów zabudowy, stwarzających
niebezpieczeństwo podczas rozładunku materiału, ich wysyłka
zostanie wstrzymana.
Usuwanie siatek zabezpieczających z kontenerów
Usuwanie siatek zabezpieczających należy wykonywać z ziemi
za pomocą środków technicznych (drążki, haki, itp.) lub przy
wykorzystaniu drabiny podestowej lub drabiny stojącej.
Wychodzenie na kontenery w celu usunięcia sieci jest
surowo zabronione.

Osobiste wyposażenie ochronne
Należy nosić/założyć poniżej wymienione osobiste
wyposażenie ochronne:
• Hełm ochronny
• Obuwie / trzewiki ochronne
• Kamizelka ostrzegawcza
• Okulary ochronne
• Rękawice ochronne
Obowiązek ten nie dotyczy małych dostawców, jeśli stwierdzono,
że rozładunek nastąpi do oddzielnie podstawionych kontenerów.
EEW nie udostępnia osobistego wyposażenia ochronnego.

