
■  Do podnikového areálu vstupujete a/alebo vchádzate na vlastnú zodpovednosť!
Vstupujte iba do budovy, pre ktorú ste prihlásení a ohláste sa priamo u vášho kontaktného partnera. 
Vstupovanie do výrobných miest je dovolené iba v sprievode zamestnancov Martinswerk!

■  Vo zvlášť označených oblastiach existuje zákaz fajčenia!

■  V budovách a na cestách a miestach výrobnej, skladovacej a nakladacej oblasti existuje povinnosť 
nosenia pre bezpečnostné prilby, ochranné okuliare a bezpečnostnú obuv S3. V označených oblastiach 
treba nosiť ochranu sluchu. Vodiči a pomocníci, ktorí vykonávajú nakladacie práce, musia nosiť navyše 
výstražné vesty a ochranný odev. Treba bezpodmienečne 
vyhovieť údajom v prevádzkových návodoch napr. 
na nakladacích miestach.

■  Vodiči vozidla, ktorí dodávajú alebo nakladajú nebezpečné látky 
(napr. lúh, kyselina), musia dodržiavať špeciálne ochranné opatrenia!

■  Súkromní spolujazdci nesmú opustiť kabínu nákladného automobilu – okrem oblasti vjazdu 
do závodu. Súčasne vozené zvieratá musia vždy zostať v kabíne nákladného automobilu.

■  Nehody, požiar a ostatné núdzové prípady treba ohlásiť cez naše interné núdzové volanie 777.
Naše miesto na ohlasovanie núdzových prípadov a miesto prvej pomoci sa sa nachádza na vrátnici!

■  V celom podnikovom areáli je fotografovanie zakázané! 

■  Používanie elektronických prístrojov (slúchadlá, mobil atď.) 
je vo výbuchom ohrozených oblastiach zakázané!

■  Pre vchádzanie do podnikového areálu platí:
Dávajte pozor na chodcov, bicyklistov a podnikové vozidlá!
V podnikovom areáli platia ustanovenia pravidiel cestnej premávky.
Maximálna rýchlosť v podnikovom areáli činí 20 km/h, v oblasti váhy 10 km/h.
Koľajové vozidlá majú prednosť. 
Pozor na prechodoch pre chodcov a na koľajových prechodoch! Dajte prednosť!

■  Pri stojacom vozidle treba motor odstaviť!

■  Sprievodné listy, ako aj všetky doklady o naložení 
treba predložiť u vrátnika pri výjazde bez vyzvania!

■  Treba dodržiavať pokyny vrátnika!

!   Pri jednaniach v rozpore alebo nedodržiavaní zanikne nárok 
na prístup a musí sa navyše počítať s podnikovým zákazom! 
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