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Na terenie cementowni obowiązują następujące zasady poruszania się:
1.

Obowiązuje ograniczenie prędkości na terenie cementowni do 15 km/godz.

2.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości będzie rejestrowane przez elektroniczny
system pomiaru prędkości.

3.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia prędkości przewiduje się:


Pierwsze zarejestrowane
w wysokości 500 PLN.



Drugie zarejestrowane przekroczenie prędkości – zakaz wjazdu na teren
cementowni.

przekroczenie

prędkości

–

kara

finansowa

4.

Na terenie cementowni przy wieży wymienników ciepła znajduje się dźwig
budowlany
towarowo-osobowy,
którego
obsługa
wymaga
posiadania
zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi urządzeń technicznych
wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Za obsługiwanie ww. dźwigu bez
wymaganego zaświadczenia przewiduje się karę finansową w wysokości 300 PLN.

5.

Ponadto obowiązują przepisy zawarte w „Instrukcji Transportu wewnętrznego
Cementowni ODRA S.A.” m. in:


okularów ochronnych,



kasku – kierowcy autocystern stosują kask do prac na wysokości
(kask z paskiem podbródkowym),



kamizelki odblaskowej,



długich spodni,



pełnego obuwia.
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I.TB.3-Z2_Regulamin ruchu pojazdów samochodowych na terenie Cementowni ODRA

Brak w/w wyposażenia może być podstawą do wyciągnięcia stosownych
konsekwencji w stosunku do kierującego pojazdem.
1)

Kierowcy autocystern przed wejściem na cysternę obowiązkowo podnoszą
składaną barierkę.

2)

W trakcie załadunku cementu luzem, kierujący pojazdem nie może opuścić
podestu załadunkowego terminalu do czasu zakończenia załadunku.

3)

Nie należy parkować na placu załadunkowym bliżej niż 1,5 m. od
składowanych palet z cementem.

4)

Podczas załadunku cementu paletyzowanego, kierowcy zobowiązani są
stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Wydziału Produkcji.

5)

Kierowcy pojazdów oczekujących na odbiór cementu paletyzowanego, nie
mogą przebywać na terenie rampy hali paletyzowania cementu, ani
przemieszczać się samowolnie po placu załadowczym podczas załadunku
palet przez wózki widłowe.

6)

W trakcie załadunku palet z cementem, kierowca powinien przebywać obok
pojazdu w miejscu, w którym nie będzie narażony na zagrożenia związane
z załadunkiem. Zabronione jest przebywanie na skrzyni pojazdu podczas
załadunku palet przez wózek widłowy.

7)

Zabrania się jazdy z podniesioną skrzynią po rozładunku materiału.

8)

W trakcie przebywania kierowców na terenie cementowni związanego m. in z
obowiązkową przerwą w prowadzeniu pojazdów (wskazania tachografu)
zabronione jest spożywanie jak również wnoszenie na teren zakładu napojów
alkoholowych i/lub innych substancji zaburzających świadomość.
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