Přejímací řád TAL a
bezpečnostní pokyny pro řidiče svozových odpadových vozidel
Bezpodmínečně následujte pokyny obsluhujícího personálu.
Noste následující ochranný oděv: pevnou, uzavřenou obuv, výstražnou vestu nebo
výstražnou bundu s reflexními pruhy, ochrannou helmu.
Na vnějších prostranstvích platí zákaz pití alkoholu a úplný zákaz kouření.
Kuřácký ostrůvek se nachází u váhy.
Jíst a pít je z hygienických důvodů dovoleno jen v zavřeném nákladním voze. Za všechny
osoby spolucestující v nákladním voze je odpovědný řidič.
Platí pravidla silničního provozu.
Dodržujte rychlost jízdy krokem.
Při provozu červeného otáčivého světla ve výši drtiče objemného odpadu se vyhněte
této oblasti!
Sítě a plachty odstraňujte teprve bezprostředně před vykládkou v místech
určených pro vyklápění.
Přejímací doby odpadu:

Pondělí až pátek od
Poslední vstup
pro neskladné odpady

Neskladné odpady nejsou zpracovávány

06:00 hod. do 22:00 hod.
v 21:00 hod.,
v 20:00 hod.
od 13:30 hod. do 14:00 hod.

Průběh přejímky odpadu
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Najeďte přes rampu až ke značce STOP.
Řidiči vyčkají u značky STOP v nákladním voze. Všichni řidiči budou poučeni
pracovníky TAL a obdrží potvrzení ve formě oboustranně podepsaného Výkazu
o průběhu. Noví řidiči obdrží vstupní poučení.
Při pracích mimo nákladní vůz před vyklápěcím prostorem musí být přední
náprava tahače před dešťovým žlabem.
Pro odstraňování plachet a sítí ve vyklápěcím prostoru lze použít pojízdný žebřík
firmy TAL. Z důvodu nebezpečí zřícení udržujte bezpečnostní vzdálenost 6 m od
okraje jímky.
Přistupovat k okraji jímky je dovoleno jen pokud je zavřená otočná mříž.
Vykládka je povolena jen pokud svítí zelené světlo na semaforu. Na znamení
instruujícího pracovníka nebo pokud se na semaforu rozsvítí červené světlo,
je třeba okamžitě přerušit vykládku. Instruující pracovník rozhodne o odmítnutí nebo
předvyklopení nákladu. Bezpodmínečně se řiďte jeho pokyny.
Po vykládce popojeďte vpřed a okamžitě zavřete otočnou mříž. Vyklápěcí
prostor předejte zametený koštětem. Prostor zametejte při zavřené otočné
mříži.
Instruující osoby potvrdí řádný průběh na Výkazu o průběhu. Jeďte zpět přes rampu
k váze jízdou krokem s ohledem na okolní dopravní provoz.
Na váze obdržíte vyplněné dodací doklady a potvrzení o hmotnosti pro další použití.
Následuje odjezd nejkratší cestou z areálu závodu TAL.
Šťastnou cestu!

