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Przepisy dotyczące ruchu – ACCESS WORLD TERMINALS BV
1. Zawsze należy przestrzegać instrukcji udzielanych przez personel Access World Terminals. Z personelem
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obsługującym ładowarki łopatowe można skontaktować się przez kanał 12.
Przepisy ruchu drogowego mają również zastosowanie na terenie terminali.
Zawsze należy przestrzegać znaków drogowych.
Maksymalna dopuszczalna szybkość: 25 km/h.
Maksymalna dopuszczalna prędkość wewnątrz budynku: 15 km/h.
Należy obowiązkowo nosić bardzo dobrze widoczną odzież oraz obuwie ochronne.
W terminalu zawsze należy przebywać przy włączonym oświetleniu.
Należy przestrzegać instrukcji personelu dotyczących otwierania przestrzeni ładunkowej. Przestrzeń
ładunkowa musi być zawsze zamknięta, chyba że wydano inne polecenie.
Nigdy nie należy mijać ładowarki łopatowej bez wcześniejszego kontaktu z osobą obsługującą taką ładowarkę.
Należy parkować w miejscach do tego przeznaczonych.
Pasażerowie ciężarówki zawsze powinni pozostać na swoich miejscach.

12. Podczas załadunku kierowca powinien pozostać wewnątrz ciężarówki lub w odległości jednego metra od

pojazdu.
13. Nie należy opuszczać ciężarówki podczas załadunku.
14. Po załadowaniu ciężarówki należy starannie zaparkować pojazd w miejscu do tego przeznaczonym.
15. Poruszanie się po jezdni jest zabronione. Piesi mogą poruszać się wzdłuż jezdni, po poboczu lub po chodnikach
do tego przeznaczonych.
16. Piesi nie mogą znajdować się w obszarze ruchu pojazdów.
17. Na obszarze terminalu.zabrania się spożywania alkoholu, lekarstw lub środków odurzających. W przypadku
wystąpienia podejrzeń ze strony personelu terminalu dotyczących stanu kierowcy wskazujących na spożycie
alkoholu, środków odurzających lub narkotyków, nastąpi wstrzymanie załadunku i powiadomienie policji.
18. Zawsze należy informować ochronę portu (Port Facility Security Officer) o wszelkich wypadkach oraz
uszkodzeniach.






Sankcje:
W przypadku naruszenia jakiegokolwiek z powyższych przepisów, zarząd Access World Terminals nałoży jedną z
poniższych sankcji:
 Ostrzeżenie 
 Wstrzymanie załadunku do momentu zastosowania się do przepisów, za co przewoźnik poniesie
wszelkie konsekwencje finansowe 
 Opuszczenie terminala bez załadunku, za co przewoźnik poniesie wszelkie konsekwencje finansowe 
 Dla kierowców, którzy naruszyli jakikolwiek z przepisów, przewiduje się tymczasowy zakaz wstępu na
obszar terminalu 
 Dla kierowców, którzy naruszyli jakikolwiek z przepisów, przewiduje się ostateczny zakaz wstępu na
obszar terminalu 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się i rozumiem treść powyższych przepisów.
Data: ____-_____-_________
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