Prijímací poriadok firmy TAL a
bezpečnostné pokyny pre vodičov vozidiel dovážajúcich odpad
Pokyny obslužného personálu zariadenia musíte bezpodmienečne dodržiavať.
Musíte nosiť bezpečnostný odev pozostávajúci z: pevných, uzavretých topánok, vesty
alebo bundy v signálnych farbách s reflexnými pásmi na povrchu a ochrannej prilby.
Vo vonkajšom priestore zariadenia sa zakazuje požívať alkoholické nápoje a fajčiť.
Fajčiarsky kútik sa nachádza pri váhe.
Jesť a piť sa z hygienických dôvodov môže len v uzatvorenom nákladnom motorovom
vozidle.
Za všetkých spolujazdcov sprevádzajúcich vodiča nákladného motorového vozidla je
zodpovedný vodič a podpisom preberá za nich plnú zodpovednosť.
Platia všetky dopravné predpisy.
Smiete jazdiť len krokovou rýchlosťou.
Ak je v prevádzke červený maják vo výške nožníc na neskladný odpad musíte sa
tomuto priestoru zďaleka vyhnúť!
Siete a plachty smiete dávať dole len bezprostredne pred vykládkou na mieste
vyklápania.
Príjem odpadu:

Neskladné odpady neprijímame

Pondelok až piatok od
posledný vjazd
pre neskladné odpady

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

Postup pri dovoze odpadu
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Vyjdite po rampe až ku značke stop.
Vodiči čakajú pri značke stop vo vnútri nákladného vozidla. Všetci vodiči dostanú
od zamestnancov TAL pokyny, ktorých odovzdanie a príjem potvrdia obe
strany podpisom na Potvrdení o prejazde. Noví vodiči dostávajú úvodné
zaškolenie.
Pri práci mimo nákladného motorového vozidla pred miestom vyklopenia stojí
predná os ťahača pred dažďovým žľabom.
Pri odoberaní plachiet a sietí na mieste vyklopenia môžete použiť pojazdný rebrík
fy. TAL. Musíte však kvôli nebezpečenstvu pádu dodržať od hrany bunkra 6metrový bezpečnostný odstup.
K hrane bunkra smiete pristupovať len pri zatvorenej výkyvnej mreži.
Vykládka sa robí, len ak na semafore svieti zelená. Ak vám pracovník
zariadenia dá signál alebo sa na semafore rozsvieti červená, musíte vykládku
okamžite zastaviť. Pracovník, ktorý dáva pokyny, rozhoduje o vrátení nákladu
alebo vyklopení nákladu na kontrolné miesto. Musíte vždy dodržať jeho pokyny.
Po vykládke musíte pokračovať v jazde dopredu a výkyvná mreža sa musí
okamžite zavrieť. Miesto vyklopenia sa musí odovzdať na ďalšie použitie
čisté a vyzametané. Zametať sa môže výlučne pri zatvorenej výkyvnej
mreži.
Pracovník, ktorý dáva pokyny, potvrdzuje riadny a správny priebeh vykládky na
Potvrdení o prejazde zariadením. Návrat vozidla po rampe naspäť k váhe prebieha
vždy za zohľadnenia dopravnej situácie na mieste krokovou rýchlosťou.
Na váhe dostanete k dispozícii vyplnené dokumenty k dodávke a vážne lístky. Potom
vyjdete rovno von z areálu fy. TAL.
Šťastnú cestu!

