Cerinţe de siguranţă
pentru companii
de logistică

Lucrări de curăţare la vehicule
Dacă este necesar, pentru înlăturarea mizeriilor, respectiv
pentru înlăturarea obiectelor ieşite în afara benei se vor utiliza
scări, platforme sau schele.
Soluţiile temporare sunt interzise cu desăvârşire.
Accidente/Evenimente
EEW se aşteaptă ca accidentele/evenimentele petrecute pe
perimetrul fabricii să fie aduse imediat la cunoştinţă personalului firmei EEW (de regulă camera de control, respectiv staţia
de cântărire). Orice alte măsuri ulterioare necesare (intervenţia
brigăzii de pompieri, ambulanţei etc.) vor fi apoi coordonate
de către personalul firmei EEW.
Siguranţa rutieră
Pe întreg perimetrul fabricii se aplică Codul Rutier German.
Interdicţie privind alcoolul şi fumatul
Consumul de alcool este interzis cu stricteţe pe întreg
perimetrul firmei. Fumatul este permis numai în spaţiile
semnalizate în mod corespunzător.
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Obiectivul nostru:
Zero accidente în toate fabricile EEW
Punem accent deosebit pe securitatea şi integritatea
corporală a şoferilor vehiculelor de aprovizionare şi
eliminare a deşeurilor din toate fabricile firmei EEW.
Domeniu de valabilitate
Acesta este valabil pentru toate fabricile grupului EEW Energy
from Waste.
Responsabilităţi
Compania de logistică este responsabilă pentru:
• punerea la dispoziţie a echipamentului individual de protecţie
• instruirea şoferilor
• starea tehnică a vehiculelor/containerelor
(împreună cu conducătorul auto)
Trebuie respectate instrucţiunile personalului firmei EEW din
staţia de cântărire şi secţia de producţie.

Standardele următoare
trebuie respectate
Dispozitive de siguranţă
Dispozitivele de protecţie montate pe vehicule (de exemplu
bare pe plafon, trepte, sisteme auxiliare de urcare, mecanisme
de blocare etc.) trebuie utilizate în caz de nevoie.
Toate dispozitivele de protecţie montate trebuie să fie în
stare tehnică ireproşabilă.
Containere
Containerele, în special mecanismul de blocare şi deblocare
a clapetelor, trebuie să fie în stare tehnică ireproşabilă. Dacă
în cadrul controlului de la recepţia mărfii personalul EEW
depistează deficienţe la containere sau suprastructurile
acestora, care reprezintă un pericol pentru descărcarea
materialelor, procesarea containerelor respective va fi
refuzată.
Îndepărtarea plaselor de siguranţă de la containere
Îndepărtarea plaselor de siguranţă trebuie realizată prin
intermediul unor echipamente auxiliare (tijă, cârlig etc.), de
la sol, sau cu ajutorul unei scări cu platformă sau cu trepte.

Urcatul pe containere în vederea îndepărtării plaselor este
interzis cu stricteţe.
Echipamentul individual de protecţie
Trebuie purtat/îmbrăcat echipamentul individual de protecţie
enumerat mai jos:
• cască de protecţie
• încălţăminte de siguranţă/bocanci de protecţie
• vestă reflectorizantă
• ochelari de protecţie
• Mănuşi de siguranţă
Furnizorii mici sunt exceptaţi de la această regulă dacă se
asigură faptul că descărcarea se realizează în containere puse la
dispoziţie separat.
Firma EEW nu pune la dispoziţie echipament individual de
protecţie.

