SPECJALNE WYTYCZNE OBOWIĄZUJĄCE DLA GOŚCI UNIPORT
TERMINAL NA TERENIE FIRMY ORAZ DOTYCZĄCE OCHRONY
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Bezpieczeństwo i ochrona
Uniport Terminal spełnia
najbardziej wymagające przepisy
ISPS (Międzynarodowego Kodeksu
Ochrony Statku i Obiektu
Portowego). W celu zapewnienia
zgodności z przepisami zostały
wprowadzone dodatkowe kontrole
identyfikacyjne i/lub inspekcje
przeprowadzane w
niezapowiedzianych terminach. Na
terenie terminalu obowiązuje
noszenie kasków, kamizelek i
obuwia bezpieczeństwa. Należy
stosować się do wszelkich zaleceń
wydanych przez personel ds.
bezpieczeństwa

Wstęp do terminalu
Wstęp do terminali jest
możliwy za pomocą:
*Klucza ładunku (kierowcy
pojazdów ciężarowych)
*Klucza portu (personel
nabrzeża)
*Wejściówka dzienna (goście
zewnętrzni)
*Odznaka personelu (personel
terminalu)

Incydenty
Wszelkie wypadki,
zniszczenia i/lub
incydenty (np. wyciek
substancji
niebezpiecznych) muszą
zostać niezwłocznie
zgłoszone personelowi
Uniport lub personelowi
ds. bezpieczeństwa pod
numerem telefonu +31
(0)010-2995926

Wytyczne dla kierowców dostarczających paczki
Pojazdy ciężarowe powinny korzystać z Wejścia
1. Wsunąć kartę do górnej szczeliny i pozostawić
ją tam do momentu podniesienia się szlabanów.
Zaparkować pojazd na parkingu. Wsunąć kartę w
szczelinę przy kołowrocie na wejściu i podejść do
stanowiska dostarczania paczek znajdującego się
po lewej stronie na parterze w głównym budynku.
Procedury dotyczące opłat celnych należy
realizować przy stanowisku opłat celnych na
parterze. Następnie należy postępować zgodnie z
zaleceniami dotyczącymi wjechania na teren
Uniport. Zgłosić się do kierownika magazynu i
wyładować towary w określonej lokalizacji. Przy
wyjeździe wsunąć kartę w dolną szczelinę
automatu. Karta nie zostanie zwrócona. Szlaban
zostanie podniesiony

Przestrzeganie poniższych specjalnych wytycznych obowiązujących na terenie firmy i dotyczących
bezpieczeństwa jest obowiązkowe.

Wstęp na teren firmy odbywa się na własne ryzyko.
Korzystanie ze spojlerów odbywa się na własne ryzyko.
Należy przestrzegać zaleceń wydanych przez personel.
Kierowcy muszą stanąć w polu widzenia operatora dźwigu lub kierowcy pojazdu ciężarowego, który rozładowuje lub załadowuje
ładunek.
Zabrania się wchodzenia na kontenery.
Zabrania się kierowania pojazdem pod ładunkiem.
Pojazdy obsługowe (takie jak ciągniki, wózki widłowe, układarki) posiadają STAŁE prawo pierwszeństwa.
Pasażerów obowiązuje zakaz wstępu na teren terminali.
Zamocowania kontenera muszą zostać zdjęte na parkingu.
Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek odpadów na terenie terminalu.
W przypadku napotkania na jakiekolwiek problemy z kartą ładunku i/lub kontenerem należy zgłosić ten fakt przy wyjeździe za
pomocą interkomu (słupek).
Zabrania się palenia oraz używania otwartego ognia na terenie całego terminalu (włączając kabiny pojazdów).
Bezwzględnie zabrania się używania i posiadania alkoholu i narkotyków.
Maksymalne ograniczenie prędkości na nabrzeżu oraz w magazynie wynosi 15 km/h. Zabrania się wstępu jakichkolwiek pojazdów
gości na teren magazynów oraz w strefy załadunku dźwigów.
Maksymalne ograniczenie prędkości na głównej drodze komunikacyjnej wynosi 30 km/h.
Zwolnić, zbliżając się do pojazdów obsługowych na skrzyżowaniach.
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