BIZTONSÁGI ÉS HELYSPECIFIKUS SZABÁLYZATOK AZ
UNIPORT TERMINÁL LÁTOGATÓI SZÁMÁRA
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Biztonság
Az Uniport terminál eleget tesz a
szigorú ISPS szabályozásoknak.
Annak érdekében, hogy a
megfelelőséget biztosítsuk,
rendszertelen időközönként
további azonosságellenőrzése és/
vagy vizsgálatokra kerülhet sor. A
terminálon kötelező a védősisak,
védőmellény és védőlábbeli
viselete. A biztonsági személyzet
utasításait mindig követni kell.

Belépés a terminálra
A terminálokra az alábbiakkal
lehet belépni:
Rakománykulcs
(kamionsofőrök)
Kikötői kulcs (tengerészeti
személyzet)
Napi belépő (külső látogatók)
Személyzeti kitűző (a terminál
személyzete).

Tennivalók baleset
esetén
Minden balesetet, kárt
és/vagy incidenst (pl.
veszélyes anyagok
szivárgását) azonnal
jelenteni kell egy
Uniport dolgozónak
vagy a biztonsági
osztálynak a +31 (0)0102995926 telefonszámon.

Rakományt szállító vezetőknek szóló utasítások
A teherautóknak az 1. bejáratot kell használniuk.
Helyezze be kártyáját a legfelső nyílásba, és
hagyja benne addig, amíg a sorompó
felemelkedik. Járművét a parkolóban parkolja le.
Csúsztassa be a kártyát a forgókeresztnél, és
menjen a főépület földszintjén, a bal oldalon
található csomagátvevő pulthoz. A vámügyleteket
a földszinten, a vámpultnál kezelik. Ha végzett,
kövesse az utasításokat, és menjen a járművel az
Uniport Grounds területre. Jelentkezzen a
raktárvezetőnél, és rakodja le a szállítmányt a
megadott helyre. Kilépéskor helyezze kártyáját a
legalsó nyílásba. A kártyát nem kapja vissza. A
sorompó felemelkedik.

Az alábbi biztonsági és helyspecifikus szabályzatok betartása kötelező

A területre való belépés saját felelősségre történik.
A légterelők használata saját felelősségre történik.
A személyzet utasításait követni kell.
Be- vagy kirakodáskor a járművezetőknek a darukezelő vagy kamionvezető látóterében kell tartózkodniuk.
A konténer-lerakatba tilos belépni.
Rakomány alatt átvezetni tilos.
A műveleti járművek (pl. traktorok, villástargoncák, emelőjárművek) MINDIG elsőbbséget élveznek.
Az utasok nem léphetnek be a terminálokra.
A konténert a parkolóban kell lecsatlakoztatni.
A terminálon tilos szemetet hátrahagyni.
Ha a telephely elhagyásakor bármilyen gondjai adódnak a rakománykártyával és/vagy a konténerrel, ezt
incercomon keresztül jelezze (az oszlopon található).
A terminál egész területén (a járművek belsejében is) tilos a dohányzás és a nyílt láng használata.
Alkohol és drogok birtoklása szigorúan tilos.
A rakparton és a raktárban a maximális sebesség 15 km/óra. A látogatók járművei nem léphetnek be a
raktárakba és a darurakodó zónákba.
A főútvonalon a maximális sebesség 30 km/óra.
Ha útkereszteződésben műveleti járműhöz közelít, kérjük, lassítson.
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