
n  Влизането и/или шофирането на територията на завода е на Ваша собствена отговорност! 
Влизайте само в сградата, за която сте регистрирани, и отивайте директно при Вашето лице за 
контакт. Влизането в производствените помещения е разрешено само със служители на Мартинсверк!

n  Пушенето е забранено на специално обозначените места!

n  В сградите, по пътищата и площадките на производствените, складовите и товарните участъци 
е задължително носенето на защитни каски, очила и обувки S3. На специално обозначените 
места трябва да се носи защита за ушите. Шофьорите и товарещият персонал трябва да носят 
допълнително сигнални жилетки и защитно облекло. 

  Инструкциите за работа на товаро-разтоварителните 
 пунктове трябва стриктно да се спазват.

n  Шофьорите, които доставят или товарят опасни вещества (напр. луга, киселина),  
трябва да спазват съответните специални предпазни мерки!

n  Частните пътници не трябва да напускат кабината на камиона, освен в района на входа.  
Животните никога не трябва да напускат кабината на камиона.

n  Аварии, пожари и други извънредни ситуации се докладват незабавно на вътрешен номер 777.  
Пунктът за оказване на първа мед. помощ и докладване на аварии се намира на портала!

n   Фотографирането е забранено на цялата територия на завода! 

n  Използването на електронни устройства (слушалки, мобилни телефони и др.)  
е забранено в потенциално взривоопасните зони!

n  За шофиране на територията на завода са в сила следните правила: 
Бъдете внимателни към пешеходци, велосипедисти и вътр.  
транспортни средства! На територията на завода е в сила Законът  
за движение по пътищата. Максималната скорост на територията на завода е 20 км/ч,  
а в зоната на кантара 10 км/ч. Релсовите превозни средства имат предимство.  
Бъдете внимателни на пешеходни пътеки и железопътни прелези! Давайте предимствоn!

n  При престой на превозното средство изключвайте двигателя!

n  При излизане пропуските и всички товарни документи трябва да се представят на портиера, дори 
без да бъдат поискани!

n  Спазвайте инструкциите на портиера!

!   В случай на нарушение или неизпълнение разрешителното за пребиваване  
губи своята сила и допълнително може да се наложи забрана за завода! 

Инструкции за посетители и шофьори на камиони
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