
■  Intrați și / sau circulați în incinta fabricii pe propria răspundere!
Intrați doar în clădirea pentru care sunteți înregistrat și prezentați-vă direct persoanei Dumneavoastră de 
contact. Intrarea în locurile de producție este permisă doar însoțit de colaboratorii de la Martinswerk! 

■  Fumatul este interzis mai ales în spațiile marcate!

■  În clădirile, străzile și în locurile destinate producției, depozitării și încărcării este obligatorie purtarea 
căștilor de protecție, a ochelarilor de protecție și a mănușilor de protecție S3. În zona marcată se 
poartă  protecția auzului. Șoferul și asistentul care realizează munca de încărcare trebuie să poarte 
suplimentar vestele de semnalizare și îmbrăcămintea 
de protecție. Neapărat este nevoie să se respecte 
instrucțiunile de folosire  în locurile de încărcare.

■  Șoferul care livrează sau care încarcă substanțe periculoase (de ex. substanțe caustice, acizi ), 
trebuie să respecte măsurile de protecție speciale corespunzătoare!

■  Însoțitorul personal nu trebuie să părăsească cabina camionului – în afara zonei de intrare 
în uzină. Animalele de companie trebuie să rămână întotdeauna în cabina camionului.

■  Accidentele, incendiul și alte cazuri de urgență trebuie anunțate la numărul nostru de urgență 777.  
Înregistrarea cazurilor de urgență și locurile noastre de prim ajutor le găsiți la poartă!

■  Este interzisă fotografi erea în toată incinta fabricii! 

■  Este interzisă folosirea aparatelor electronice (căști, mobil etc.) în locurile explozibile!

■  Pentru parcurgerea incintei fabricii se aplică:
Atenție la pietoni, bicicliști și autovehiculele uzinei!
În incinta fabricii sunt valabile prevederile legislatiei in vigoare din 
domeniul circulației rutiere. Viteza maximă în incinta fabricii este de 20 km/h, 
pentru autovehiculele cu mase și / sau gabarite depășite viteza maximă este de 10 km/h.
Vehiculele care circulă pe șine au prioritate de trecere.
Atenție la pietoni și la trecerile la nivel cu o cale ferata!  Reduceți viteza!

■  Opriți motorul în cazul vehiculului staționar!

■  Documentele de trecere precum și toate documentele ce trebuie să 
însoțească încărcătura se prezintă nesolicitat portarului  în momentul ieșirii!

■  Se respectă indicațiile portarului!

!   În cazul contravenției sau în cazul nerespectării indicațiilor expiră dreptul 
de ședere și se va lua în considerare interdicția de intrare în fabrică!
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