
REGULI GENERALE DE CONDUITĂ 

 Intrarea în incintă se realizează pe propriul risc! 

 Se solicită prudență și atenție mărită în întreaga incintă. Limita de viteză pentru 
vehicule este de 20 km/h, aplicându-se reglementările germane privind traficul 
rutier. 

 În incinta unității focul deschis/fumatul este interzis, cu excepția spațiilor special 
amenajate pentru fumători. 

 Este interzis consumul de alcool și droguri. Persoanele aflate sub influența 
consumului de alcool sau droguri trebuie să părăsească incinta. 

 În afara spațiilor special amenajate există interdicția de a mânca și de a bea în 
incinta unității. 

 În caz de alarmă de incendiu (semnal acustic continuu prin sistemul de alarmă de 
incediu – sirenă), trebuie să ajungeți la locul de întâlnire indicat (zona din fața 
presei/ presa de balotare), urmând traseul de evacuare semnalizat. 

 Trebuie respectate instrucțiunile personalului de exploatare. 
 

                                         
 

REGULI DE CONDUITĂ ÎN ZONA CÂNTARELOR 

 Conducerea vehiculelor se face la viteza de deplasare (mers pe jos) în funcție de 
poziția luminii semafoarelor. 

 Înregistrarea la cântar: indicarea plăcuțelor de înmatriculare a vehiculelor, 
indicarea originii deșeurilor. 

 Cântărirea conform instrucțiunilor personalului de la cântar. 
 

CONDUITA ÎN LOCAȚII 

 Se conduce direct din zona cântarelor la hala de livrare sau la punctul de 
comutare/transfer alocat pentru trenurile container. 

 Nu este permisă depozitarea containerelor în afara punctului de 
comutare/transfer! 

 Conducerea în hala de livrare – acordați atenție luminii semaforului și semnului de 
oprire. 

 Descărcarea vehiculelor în conformitate cu instrucțiunile pentru punctele de 
descărcare (a se vedea regulile de conduită în hala de livrare, pct. 4). 

 Se cântărește producția totală și se părăsește locația. 

Evitați riscurile, încălcările repetate duc la excluderea din cadrul companiei!!! 

CONDUITA ÎN HALA DE LIVRARE 
1. În hala de livrare nu sunt permise mai mult de 3 vehicule de livrare în același timp. 
2. În timpul tuturor activităților, nici o persoană nu are voie să stea în fața unei 

supape de buncăr deschis (risc de cădere). 
3. În timpul procesului de descărcare, nici o persoană nu are voie să stea în 

apropierea locurilor de descărcare (risc de rănire). 
4. Instrucțiuni pentru punctele de descărcare 

 Punctele de descărcare pentru livrare sunt disponibile / deschise atunci când sunt 
semnalizate prin culoarea verde a semaforului. Supapele buncărului sunt încă 
închise. 

 La un punct de descărcare deschis, se aduce vehiculul de livrare înapoi într-o 
poziție care lasă suficient spațiu (cel puțin 3 m) pentru a deschide supapele 
buncărului. 

 (În funcție de tipul de vehicul / container, trebuie să fie deblocată mai întâi supapa 
acestuia). 

 Se deschide supapa buncărului în întregime prin apăsarea butonului 
respectiv. Atunci când face acest lucru, operatorul se află pe platforma de pe 
partea dreaptă a punctului de descărcare. 

 Se conduce vehiculul în poziția de descărcare. 

 Vehiculele care nu au nici un element de control în zona din spate pot începe 
procesul de descărcare. 

 În cazul tuturor vehiculelor care au elemente de control (comutator, blocare de 
siguranță, etc) în zona din spate, ușa de siguranță a punctului de descărcare trebuie 
să fie închisă mai întâi. Apoi, se iau măsurile respective în vederea pregătirii 
procesului de descărcare de la vehicul. Nu se va folosi ușa de siguranță ca un lift. 

 După finalizarea acțiunii, se va deschide ușa de siguranță în punctul de descărcare 
din nou. Operatorul trebuie să părăsească imediat zona de pericol. Procesul de 
descărcare poate fi pornit. 

 După golirea completă, se va conduce vehiculul departe de supapa buncărului. Se 
acordă atenție mărită în ceea ce privește păstrarea unei distanțe de siguranță 
suficientă (cel puțin 3 m) pentru a închide supapa buncărului și pentru a curăța. 

 În primul rând, se va închide supapa buncărului. Atunci când se face acest lucru, 
operatorul se află din nou pe platforma de pe partea dreaptă a punctului de 
descărcare. 

 După aceea, recipientul sau clapeta vehiculului trebuie să fie închise. În cazul în 
care rămâne murdărie în hala de livrare, aceasta se va mătura în orificiile de la 
supapele buncărului. 

 
 
 



SECURITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ / ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE 

 Se va purta îmbrăcăminte reflectorizantă de protecție la locul de muncă. 

 Se recomandă folosirea unei protecții respiratorii corespunzătoare (împotriva 
microbilor, bacteriilor, virușilor, etc) în timp ce se lucrează în apropierea punctelor 
de descărcare din hala de livrare. 

 Este obligatoriu ca fiecare furnizor de materii prime să poarte încălțăminte de 
protecție, precum și căști de protecție la locul de muncă. 

 

                                         
 
 
Date contact: 
 

 
 
Am Schießstand 15 
98544 Zella-Mehlis 
 
Telefon: +49 (0) 3682 / 4788-0 
Fax:  +49 (0) 3682 / 4788-199 
E-Mail: zast@zast.info 
 

Numere de telefon importante: 
 

Apel de urgență: +49 (0) 112 Ambulanță, Pompieri 
 

Secretariat: +49 (0) 3682 / 4788 – 100 
Cameră de comandă / 
Supraveghetor de schimb: +49 (0) 3682 / 4788 – 200 Etaj 4 / +15,42m  
Cântar: +49 (0) 3682 / 4788 – 300  
 +49 (0) 3682 / 4788 – 333 Fax 
Supervizor de aprovizionare 
și de eliminare: +49 (0) 3682 / 4788 - 105 
Contabilitate / control: +49 (0) 3682 / 4788 - 110 
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