Podręcznik dla kierowcy (IFS + AEO) Informacje dla kierowcy

Higiena + zasady bezpieczeństwa
Ważne informacje dla wszystkich kierowców!
Transportujecie Państwo towary dla KLEYLING IFS (żywność, materiały opakowaniowe i/lub artykuły gospodarstwa domowego itp.)
Podczas transportu, załadunku/rozładunku towarów IFS należy przestrzegać następujących zasad higieny i bezpieczeństwa:

Dla Twojego osobistego bezpieczeństwa

+
+

+

•

Podczas załadunku/rozładunku należy nosić kamizelkę ochronną i buty ochronne

•

Zwróć uwagę na czystą odzież i czyste buty (obowiązkowo!).

•

Zachować minimalną odległość (1,5 m) od osób!

•

Umyj ręce lub zdezynfekuj je przed kontaktem z żywnością.

•

Maski są obowiązkowe przy załadunku/rozładunku + zabezpieczenie ładunku oraz

Czystość w przestrzeni ładunkowej + przestrzeń ładunkowa

+

+

•

W ładowni nie wolno jeść, pić ani palić.

•

W ładowni nie wolno umieszczać zagranicznych toreb i/lub plecaków.

•

Nie wolno zabierać ze sobą zwierząt domowych.

Higiena + bezpieczeństwo podczas załadunku
Przed załadunkiem należy sprawdzić, czy powierzchnia ładunkowa
•

jest czysty, suchy, bezwonny i/lub uszkodzony!

•

Towary IFS mogą być przewożone tylko wtedy, gdy pojazd jest w porządku!

Podczas załadunku należy sprawdzić, czy

•

to jest właściwy produkt! + wszystkie towary są czyste i nieuszkodzone!

•

w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów należy natychmiast poinformować
KLEYLING!Istnieje zakaz wspólnego załadunku towarów: Żywność nie może być ładowana
razem

Należy przestrzegać zakazu załadunku mieszanego: Żywność nie może być ładowana razem
•

być przewożone z towarami niebezpiecznymi!

•

być przewożone z odpadami, materiałami do recyklingu, pustymi opakowaniami!

Zabezpieczenie ładunku jest obowiązkowe! (z mocy prawa)
•

Jesteś odpowiedzialny za zabezpieczenie ładunku!

•

Zapewnić prawidłowe i kompletne zabezpieczenie ładunku!

Bezpieczeństwo podczas transport
•

Przyczepa nie może być otwierana podczas transportu!

•

Ciężarówka musi być zawsze zablokowana! W samochodzie ciężarowym + przestrzeń
ładunkowa nie mogą przebywać żadne osoby obce!

•

Proszę zatrzymać się tylko na bezpiecznym parkingu / miejscach odpoczynku.

•

W razie wypadku, kradzieży z włamaniem, wandalizmu, umyślnego uszkodzenia pojazdu,
KLEYLING i policja muszą zostać niezwłocznie powiadomione!
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