
Przepisy ogólne 

 Wjazd na teren i ruch na terytorium przedsiębiorstwa prowadzi się na własną 
rękę. 

 Na całym terytorium przedsiębiorstwa wymagana jest najwyższa ostrożność i 
uwaga. Maksymalna prędkość dla pojazdów wynosi 20 km na godzinę. Na 
terytorium działają pzepisy ruchu drogowego. 

 Palenie i otwarty ogień są całkowicie zabronione na całym terenie 
przedsiębiorstwa, z wyjątkiem specjalnie dla tego wyznaczonych miejsc.  

 Spożycie alkoholu i narkotyków jest zabronione. Osoby przebywające pod 
wpływem alkoholu lub narkotyków muszą opuśćić teren przedsiębiorstwa.  

 Jedzenie i picie napojów na terenie zakładu, z wyjątkiem specjalnie dla tego 
wyzna czonych miejsc jest zabronione. 

 W przypadku alarmu pożarowego (ciągły sygnał systemu alarmowego - 
syrena), natychmiast udaćj się do miejsca zbiórki (obszar przed prasą do bel z 
odpadami) przez wyznaczone drogi ewakuacyjne. 

 W przypadku alarmu powinno się przestrzegać  wskazówek personelu. 

                                                        
Zasady postępowania w obszarze wag 

 Wjazd na wagę na prędkości kroku zgodnie z sygnałami sygnalizacji świetlnej.                       

 Rejestracja na wagach: Podaj numery rejestracyjne pojazdu oraz dane o 
pochodzeniu odpadów. 

 Podczas ważenia odpadów postępować zgodnie z instrukcjami personelu 
wagi. 

 

Zasady postępowania na parkingu 

 Bezpośredni przejazd z wagi do hali dostawczej lub do wyznaczonego punktu 
przeładunkowego dla pociągów kontenerowych. 

 Rozładunek pojemników poza konwerterem jest zabroniony. 

 Przy wjezdzie do hali rozładunkowej obserwuj znak stopu i sygnalizację 
świetlną. 

 Rozładowanie pojazdów odpowiednie instrukcji dotyczącej miejsc  
wywrócenia odpadów (patrz Zasady postępowania w hali rozładunkowej, 
paragraf 4).  

 Ważenie na wagach podczas wyjazdu oraz odjazd. 
 

Unikaj ryzyka. Powtarzające się naruszenia prowadzą do nakazu opuszczenia 
terenu przedsiębiorstwa! 

 
Zasady postępowania w sali rozładunkowej  
1. W hali rozładunkowej nie powinno się znajdovać więcej niż 3 pojazdów. 

2. Zabrania się przebywania bezpośrednio przed otwartą klapą bunkru,  

niezależnie od tego, co robisz w tej chwili (niebezpieczeństwo wpadnięcia do 

bunkru). 

3. Podczas procesu przechylania nikt nie powinien znajdować się blizko punktów 

przechyłu (ryzyko zranienia przez latające śmiecie). 

4. Zasady postępowania w punktach przechyłu:  

 Wolne punkty do przechyłu odpadów są sygnalizowane przez system 
sygnalizacji świetlnej zielonym sygnałem.Klapy bunkru są nadal zamknięte. 

 Pojazd dostawczy należy ustawić  tyłem do zwolnionego miejsca przechyłu w 
taki sposób, aby  pozostała wystarczająca odległość bezpieczeństwa (co 
najmniej 3 m) dla otwarcia klap bunkru. 

 [W zależności od konstrukcji pojazdu / kontenera należy najpierw 
odblokować kontener lub klapę biezpecheństwa pojazdu]. 

 Klapę bunkru można całkowicie otworzyć naciskem na odpowiedni przycisk. 
Operator stoi na płycie tuż obok punktu przechyłu. 

 Pojazd należy być postawiony w pozycje zrzutu odpadów. 

 Pojazdy bez elementów sterujących w tylnej części mogą rozpocząć proces 
zrzutu odpadów. 

 We wszystkich pojazdach z elementami sterującymi w tylnej części 
(przełącznik, mechanizm bezpieczeństwa) najpierw muszą być zamknięte 
klapy bezpieczeństwa punktu przechyłu. Następnie należy podjąć 
odpowiednie działania do przygotowania przechyłu nadwozia pojazdu. Klapa 
bezpieczeństwa nie może być używana jako pomoc do wspinania. 

 Po zakończeniu działań na pojaździe należy otworzyć ponownie klapę 
bezpieczeństwa punktu przechyłu. Operator musi natychmiast opuścić strefę 
zagrożenia. Teraz można rozpocząć proces zrzutu odpadów. 

 Po całkowitym opróżnieniu pojazd powinien odjechać od klapy bunkru. Przy 
tym należy uważać na wystarczająco bezpieczną odległość (co najmniej 3 m) 
dla zamknięća klapy bunkru oraz jego czystości. 

 Najpierw zamknij klapę bunkru. Operator przy tym ponownie stoi na płycie 
obok punktu przechyłu. 

 Następnie kontener lub klapa biezpieczeństwa na pojazdzie muszą być 
zamknięte. Wszelkie możliwe  zanieczyszczenia w hali dostawczej  muszą 
zostać zmiecione do otworów w klapach bunkru. 
 
 



Bezpieczeństwo pracy/ Środki ochrony osobistej  

 Na terenie obiektu należy nosić unranie ostrzegawcze. 

 Zaleca się stosowanie odpowiednich srodków ochrony dróg  oddechowych 
podczas pracy w pobliżu miejsc zrzutu odpadó w hali dostaw (zarazki, 
bakterie, wirusy). 

 Dla dostawców materiałów eksploatacyjnych istnieje ogólny obowiązek 
noszenia obuwia ochronnego i kasków roboczych na terenie zakładu. 

                                          
 
Nasza adresa: 

 

 
 

Am Schießstand 15  
98544 Zella‐Mehlis  
 

Telefon:  +49 (0) 3682 / 4788 ‐ 0  
Telefax  +49 (0) 3682 / 4788 ‐ 199  
E‐Mail:  zast@zast.info  
 

Ważne numery telefonów: 
 

Numer  

na wypadek alarmu:  +49 (0) 112  Pogotowie, Straż pożarna 
 

Sekretariat zarządu:  +49 (0) 3682 / 4788 ‐ 100  
Dyspozitor /  
Kierownik zmiany:  +49 (0) 3682 / 4788 ‐ 200  4 piętro + 15,42 м 
Wagi:  +49 (0) 3682 / 4788 ‐ 300  Telefax: +49 (0) 3682 / 4788 ‐ 333  
Szef zaopatrzenia  
i utylizacji:  +49 (0) 3682 / 4788 ‐ 105  
Szef biura rachunkowego /  
Oddział kontroli:  +49 (0) 3682 / 4788 ‐ 110 

Instrukcje dla 

dostawcy odpadów komercyjnych 
 


