CEMENT

EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI
ÜDVÖZLŐ CSOMAG
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

Kérjük, figyelmesen olvassa el
a LAFARGE Cement Magyarország Kft.
Bükkösdi Bányájára és Királyegyházi
Cementgyárára vonatkozó tájékoztató
füzetet, és töltse ki a mellékelt kérdőívet!

-

1

2

EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ÜDVÖZLŐ CSOMAG

EGÉSZSÉG-MŰKÖDÉSI
ÉS
SZABÁLYZAT
MUNKAVÉDELMI POLITIKA
-

A LafargeHolcim elkötelezett munkavállalói, valamint a gyártásban résztvevő közreműködők egészségéért és biztonságáért, amely mind a munkakörnyezetre, mind
a teljes üzletmenetre érvényes.
Az Egészség- és Munkavédelem iránti elkötelezettség számunkra olyan alapvető
érték, amely vállalati kultúránk minden szintjén megjelenik és amelyre működésünk minden területén tekintettel kell legyünk. Éppen ezért a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. vezetősége kiemelt figyelemmel kezeli a balesetek és a munkahelyen kialakuló betegségek megelőzését.
A LafargeHolcim család minden munkavállalóját megilleti a biztonságát, egészségét garantáló munkakörnyezet. Viszonzásképpen minden kollégánktól elvárjuk,
hogy vegye ki a részét a balesetek, egészségkárosító, vagy váratlan események
megelőzéséből. Mindannyiunk kötelessége tetteinkkel is képviselni társaink, a tágabb környezetünk felé, hogy az Egészség- és Munkavédelem alapvető fontosságú
érték a számunkra.
Számunkra ezen a területen csak a 0 az egyetlen elfogadható szám: 0 baleset és 0
munkahelyi ártalmakból származó megbetegedés. Csak úgy érhetjük el munkánkban a tökéletességet, ha mindezt szem előtt tartjuk.

A LAFARGE Cement Magyarország Kft.
vezetősége

EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ÜDVÖZLŐ CSOMAG
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MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kérjük, töltse ki a kiadvány végén található kérdőívet legjobb tudása
szerint, ha még nem vett részt a LAFARGE Cement Magyarország Kft.
munkavédelmi oktatásán, vagy érvényessége lejárt és a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. üzemének területén szükséges munkát végeznie.
-

A kérdőív hibátlan kitöltését követően, Ön az adott naptári évben jogosult
a LAFARGE Cement Magyarország Kft. telephelyein való rakodásra.
A LAFARGE Cement Magyarország Kft. munkatársai nem
engedhetik rakodni a sofőröket amennyiben:
• nem rendelkeznek a munkavédelmi oktatáson való
részvételről szóló tanúsítvánnyal (sisakmatricával)
• tanúsítványuk érvényessége lejárt
• kitiltották a LAFARGE Cement Magyarország Kft.
üzemi területéről
• hibásan töltik ki a biztonsági előírásokat megfogalmazó
kérdőívet
Kérjük, figyelmesen töltse ki a kérdőívet amelyet az üdvözlő csomag végén
nyomtatva vagy online a www.lafarge.hu Rólunk menüpontjában talál!
Felhívjuk figyelmét, hogy a sisakmatricát minden alkalommal ellenőrzik
munkatársaink!
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A BIZTONSÁG
MINDENEK ELŐTT
Üdvözöljük a LafargeHolcimnál!
A LafargeHolcim csoport számára a telephelyeinken dolgozó emberek
biztonsága a legfontosabb. Évek óta azon dolgozunk, hogy csökkentsük
a balesetek számát, egy olyan munkakultúra fejlesztésével, melyben a
munkavédelmi eseményekre, balesetekre vonatkozó mutatószám egyetlen
elfogadható értéke a nulla.
A nulla baleset elve azt jelenti, hogy:
• az egyes emberek biztonsága fontosabb, mint a rájuk bízott feladat,
• a veszélyes helyzeteket nem hagyjuk figyelmen kívül, a veszélyes viselkedést nem toleráljuk,
• minden terület vezetőjének a veszélyekre és a biztonsági előírásokra
való tekintettel kell a kollégái munkáját megszerveznie, és minden
ember egyenként is felelős azért, hogy elkerülje a sérülést munkavégzés
közben.
A cementgyárak, bányák, a töltő- és rakodóhelyszínek veszélyes létesítmények, ezért a biztonsági szabályok megismertetése a fő veszélyforrások
elkerülését, a szabályok és ajánlások megismerését szolgálják.
Kérjük, a legjobb tudása szerint töltse ki a kérdőívet! A kérdőív sikeres kitöltése az adott naptári évre biztosít tanúsítványt Önnek a rakodásra, a cementtöltésre, illetve a bánya és a cementgyár területén történő közlekedésre.
Munkavédelmi oktatását és engedélyének kiadását követően elvárjuk, hogy:
• viselkedjen pozitívan,
• fogadja el a nulla baleset elvét,
• legyen tisztában a különböző speciális szabályokkal és ajánlásokkal,
• gondolkodjon, mielőtt cselekszik,
• mérlegelje cselekedetének várható kockázatait, mielőtt továbbhalad.
A LAFARGE Cement Magyarország Kft. fenntartja a jogot telephelyein való
tartózkodás időszakos korlátozására vagy behajtási engedélyének megvonására, amennyiben viselkedése veszélyt jelent másokra, vagy veszélyhelyzetet okoz!
Mielőtt nekilát a kitöltésnek, ne feledje: a sikeres szállítás egyet
jelent a balesetmentes szállítással!

EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ÜDVÖZLŐ CSOMAG

EGYÉNI MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉS ÉS

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS
A balesetek 90%-a álló jármű mellett történik!
EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK
VISELÉSE
Az egyéni védőfelszerelések viselete kötelező.
Munkavédelmi sisak, szemüveg, zárt munkaruha,
magasszárú védőbakancs, védőkesztyű, valamint
láthatósági mellény, vagy egyéb láthatósági
ruházat viselete kötelező.

A JÁRMŰBŐL TÖRTÉNŐ KISZÁLLÁS
A következő szabályt tartsa szem előtt a járműből
történő kiszállás során: mindig a vezetőfülke felé
nézzen és használjon három támaszkodási pontot!
► Nézzen a jármű felé!
► Használjon három támaszkodási pontot!

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS
A sofőröknek fokozottan óvatosnak kell
lenniük, ha gyalogosan közlekednek: a
védett gyalogos útvonalak használata kötelező!
► Kérjük, gyalogosan használja a védett
gyalogos övezeteket, illetve fokozottan
vigyázzon az azon közlekedőkre az ipari
tevékenységet végző telephelyeken!
Gyalogos közlekedés során a sofőröknek fokozott
óvatossággal kell közlekedniük, különös tekintettel
a gödrökre, lépcsőkre és egyéb akadályokra,
amelyek az úton lehetnek.
A sofőröknek:
• kötelezően fogni kell a korlátot, amikor
a lépcsőn fel, vagy lefele közlekednek
• tartózkodniuk kell a futástól
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FORGALMI SZABÁLYOK
ALAPVETŐ SZABÁLYOK
A biztonsági öv használata mozgó
járműben kötelező!
A telefon használata vezetés közben
illetve mozgó járműben tilos!
FORGALMI TERV ÉS PARKOLÓ ÖVEZETEK

20

A LAFARGE Cement Magyarország Kft.
telephelyein zajló forgalom szabályozott. Kérjük,
tartsa tiszteletben a sebességkorlátozásokat,
kötelező haladási irányokat és a parkolási
szabályokat, valamint tartózkodjon a gyalogos
övezeteken történő parkolástól. A telepen való
parkolás, illetve közlekedés során törekedni kell
a lehető legkevesebb tolatásra, amennyiben mód
van rá, előre kell haladni.
► Tolatás esetén a tolatásra figyelmeztető
hangjelzésnek működőképes állapotban,
és bekapcsolva kell lennie.

A járművüket elhagyó, gyalogosan közlekedő sofőröknek
gondoskodniuk kell arról, hogy a többiek számára is láthatóak
maradjanak, és inkább a parkoló járművek előtt, mint mögöttük
közlekedjenek.
A TELEPHELYEK BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSAINAK ISMERETE
ÉS BETARTÁSA
Minden, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. telephelyeire vonatkozó
biztonsági előírás elérhető a biztonsági őrszolgálat irodájában, vagy
a recepción.
SEBESSÉG- ÉS EGYÉB KORLÁTOZÁSOK
Kérjük, vegye figyelembe a sebesség- és egyéb
korlátozásokat, ugyanúgy, mint a közúton!
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RAKODÁS
A magasból történő leesés a második leggyakoribb
oka a súlyos munkahelyi baleseteknek!
A TARTÁLYKOCSI MEGKÖZELÍTÉSE
A tartálykocsi teteje csak biztonsági
platformról közelíthető meg.
◄ Védőfelszerelés
nélkül a tartálykocsira
való felmászás tilos.

ZSÁKOS RAKODÁS
Zsákos rakodáskor
a sofőrnek a biztonsági
zónában kell maradnia! ►

Tilos biztonsági
platform nélkül
a platóra vagy
a tartálykocsira
való felmászás. ►

ÖMLESZTETT CEMENTTÖLTÉS
Ömlesztett cementtöltés alkalmával a sofőrnek a töltés helyszínén kell
maradnia, hogy közbeavatkozhasson, ha vészhelyzet alakulna ki.
Ömlesztett cementtöltés alkalmával mindig
térdeljen az egyik lábával, hogy mérsékelje
az elcsúszás, illetve leesés veszélyét! Teher
emelésekor inkább a térdét hajlítsa, mintsem
a derekát!

◄ A sérülések elkerülése érdekében
tilos a tolózárak lábbal történő
kinyitása és bezárása!

7

8

EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ÜDVÖZLŐ CSOMAG

SZÁLLÍTÁSI ELŐKÉSZÜLETEK
A közúti balesetek adják a súlyos munkahelyi balesetek
legnagyobb részét!

A RAKOMÁNY RÖGZÍTÉSE
Zsákok rögzítése esetén soronként legalább
egy heveder használata kötelező!

A SZÁLLÍTÁSI ÚTVONAL ELŐKÉSZÍTÉSE
Mielőtt elindulna, győződjön meg arról, hogy tudja a pontos címet,
tájékozódjon a forgalmi előírásokról és a pontos útvonalról!

A FELBORULÁS VESZÉLYE
Útközben a felborulás veszélye folyamatosan
fennáll, különösen a rakodás utáni első
néhány kilométeren.
KÉRJÜK, ENNEK MEGFELELŐEN VÁLASSZA MEG ÉS CSÖKKENTSE
A SEBESSÉGÉT!
VEGYE FIGYELEMBE A TÁBLÁKAT!

Vigyázat:
keresztező forgalom!

Vigyázat:
zuhanásveszély!

Vigyázat:
botlásveszély!

Vigyázat:
kézsérülés veszélye!

BALESETVESZÉLYES HELYZETEK, ESEMÉNYEK JELENTÉSE
Folyamatosan dolgozunk azon, hogy javítsuk a telephelyeink biztonságát,
ezért szívesen vesszük, ha a sofőrök jelentik, ha balesetveszélyes helyzetet,
eseményt tapasztalnak ki- és berakodáskor.
A balesetveszélyes helyzetek, események jelentésére szolgáló formanyomtatványt a portán kérhetik el.

EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ÜDVÖZLŐ CSOMAG
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ÉLETMENTŐ FOLYAMATOK
• Kérjük, ne hagyja el a közúti szállításhoz kapcsolódó
műveletekre kijelölt helyeket!
• Soha ne lépjen be egy területre előzetes engedély nélkül!
• Gondolkozzon mielőtt cselekedne!
A LAFARGE Cement Magyarország Kft. telephelyein előfordulhat, hogy
bizonyos körülmények között evakuálásra kerül sor.
EVAKUÁLÁS ESETÉN KÉRJÜK:
• Maradjon nyugodt!
• Rendben hagyja el a területet!
• Menjen mielőbb a legközelebbi gyülekezési pontra a vészkijáratokon át!
• Várjon a kiérkező mentőegységek, vagy a LAFARGE Cement Magyarország Kft.
munkatársainak utasításaira!
• Ne használja a liftet, gyalogosan hagyja el a területet!

Legközelebbi vészkijárat

Gyülekezési pont

BALESET ESETÉN
Kérjük:
• Maradjon nyugodt!
• Védje az áldozatot, végezze el az áramtalanítást, illetve biztosítsa a területet!
• Gyorsan állapítsa meg az áldozat állapotának súlyosságát, hogy pontos
információval szolgálhasson!
• Értesítse a portát (vagy a vezérlőt)!
• Értesítse a mentőket!
• Amennyiben tudja, részesítse elsősegélyben az áldozatot az állapotának vagy
a balesetnek megfelelően! Ha nem képzett elsősegélynyújtó, kérjük, ne érintse,
vagy mozgassa a sérültet!

KÉRJÜK, EMLÉKEZZEN ARRA, HOGY:
• Minden balesetet azonnal jelenteni kell a vállalat képviselőjének.
• Baleset esetén az áldozat nem hagyhatja el a telephelyet anélkül, hogy
segítséget kérne baleseti, egészségügyi ellátást biztosító személytől, valamint
a LAFARGE Cement Magyarország Kft. képviselőjének informálása nélkül.

TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK

-

SZABÁLYAINK – AZ ÖN BIZTONSÁGÁÉRT!
Viselkedési előírások sofőrök,
szállítmányozók, kísérő személyek számára
Védősisak
használata
kötelező!

Védőruházat!
Láthatósági
mellény!

Védőlábbeli!

Védőszemüveg!

További
védőfelszerelések
A kijelölt területeken
kötelező a viseletük!

Az egész gyár területén kötelező
a védősisak viselete!

Kötelező a teljes testet védő, jól látható
ruházat vagy biztonsági munkaruha és
az ehhez tartozó láthatósági mellény
viselete. Azaz kötelező a hosszú nadrág
és az ahhoz tartozó felsőrész.
Rövid nadrág viselete tilos!
Az egész gyár és a külszíni fejtés területén
kötelező a magasszárú védőlábbeli
(legalább S3) viselése. Szandál, illetve könnyű
nyári cipő viselete nem megengedett.

Az egész gyár területén kötelező
a védőszemüveg viselete!

A szállítmány típusától függően (le- és
felrakodásnál) további védőfelszerelések
használatát írhatják elő. Pl. arcvédő, fülvédő,
szemmosó folyadék, kézvédő, védőheveder.

TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK

-

SZABÁLYAINK – AZ ÖN BIZTONSÁGÁÉRT!
Viselkedési előírások sofőrök,
szállítmányozók, kísérő személyek számára
BEJELENTKEZÉS:

LE- ÉS FELRAKODÁS:

KÖZLEKEDÉS:

Kötelező a bejelentkezés a gyár főbejáratánál/portán! 16 éven aluli
személyek nem léphetnek be a gyár területére! Egy szerelvényen egy sofőr
tartózkodása a megengedett.
A vonatkozó szabályok és előírások betartása kötelező (pl. dohányzás
tilalma). A palettázott cement megrakodását követően minden
raklapot kötelező a teherautón rögzíteni.
A korlátokat (kihajtható, süllyeszthető), kapaszkodókat, járdákat, állóés munkafelületeket, csak úgy, mint a gépjárművön történő munkálatokkor
használatos leszedhető védőhevedereket, rendeltetésüknek megfelelően
kell használni! A töltőnyílásokat az arra kijelölt biztonsági
platformról nyissa ki és a visszazárást is ugyanazon a helyen
végezze el!
Alapelv:
Az egész gyárterületen tartsa be a kötelező sebességkorlátozást, az egyirányú
utcákra érvényes szabályokat, valamint vegye figyelembe a jelzőtáblákat!
Vezetés közben a biztonsági öv használata kötelező!
Vezetés közben tilos kihangosítás nélkül telefonálni!
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Az egész gyár területén sebességkorlátozás van érvényben!
Vegye figyelembe a megfelelő jelzőtáblákat!
Gyári főutak:
Ezek elsődlegesen a zavarmentes és a biztonságos teherforgalom áramlását
biztosítják. Az utcák egyirányúak!
Gyári mellékutak:
A gyáron belüli forgalom bonyolítását szolgálják (targoncák, rakodógépek,
kerékpár, személygépkocsi, stb.). Itt is elővigyázatosan közlekedjen!
A közlekedési útvonalakat hagyja szabadon!
Parkoló:
A gyár előtt rendelkezésre álló parkolóhelyek a munkavállalók és a vendégek
részére vannak fenntartva. Az engedély nélkül itt parkoló járműveket
elszállíttatjuk. A le- és felrakodás idejére megengedett a gyár területére
való behajtás, viszont a járműben elhelyezett értékekért felelősséget nem
vállalunk. A parkolásra vonatkozó korlátozások betartása kötelező!

BIZTONSÁGI PLATFORM
BIZTONSÁGI
PLATFORM
HASZNÁLATA
I. HASZNÁLATA I.

-

SORSZÁM: SOP 03/2012

1

A tartálykocsival álljon be a
megfelelő pozícióba és a korlátot
fogva menjen fel a pódiumra!

2

Akassza ki a lépcsőt rögzítő kábelt
az egyik kezével, miközben
a másikkal fogja a korlátot!

3

Engedje le a lépcsőt rögzítő
kábelt végállásig!

4

Nyissa ki az ajtót, ami a dómfedélhez
vezet és zárja be maga mögött!

5

Menjen le a leengedett
lépcsőn és nyissa ki
vagy zárja le
a dómfedelet!

BIZTONSÁGI PLATFORM
BIZTONSÁGI
PLATFORM
HASZNÁLATA
II. HASZNÁLATA II.

-

SORSZÁM: SOP 03/2012

1

Nyissa ki az ajtót a művelet
befejezése után!

2

Zárja be az ajtót maga mögött!

3
4
5

Húzza vissza a lépcsőt rögzítő
kábelt, miközben a másik
kezével fogja a korlátot!

Rögzítse a lépcsőt mozgató
kábel végét a kiinduló pozícióba,
miközben egyik kezével
kapaszkodik a korlátba!

A korlátot fogva
menjen le a lépcsőn!

CEMENTTÖLTÉSI UTASÍTÁS
-

1
2
3
4
5

A szállítandó terméknek megfelelő siló alá
beállás oly módon, hogy a kocsi hosszanti
tengelye a töltőfej alatt legyen.

A sofőr a mágneskártyájával elindítja a töltést
és követi a monitoron megjelenő utasításokat.

Az utasítások elvégzése után a töltőfej
leeresztése következik. Meg kell győződni arról,
hogy a töltőfej pontosan a dómfedél felett van,
csak ekkor lehet teljesen leengedni a töltőfejet.
Zöld gomb jelzi a töltőfej leeresztésének végét.

A kocsi töltése alatt kövesse a monitoron
megjelenő utasításokat.

6

A töltés befejezése után húzza fel a töltőfejet.

7

Vegye át a szállítólevelet, majd
hagyja el a mérleget.

8

A töltési folyamat hiba esetén a vészgombbal
megszakítható.

9

Hiba esetén kérjük,
használja a segélyhívót
8-18 óra között, minden
más esetben hívja
a Központi Vezérlőt:
+36 30 259 63 82

TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK

-

TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK

-

ALTERNATÍV TÜZELŐANYAG SZÁLLÍTÁS

1
2
3

A teherautóval biztonságosan és lassan tolatva
közelítse meg az AF csarnok beadó területét!
Álljon meg a sárga sraffozott terület előtt,
teljes egyéni védőfelszerelésben, (sisak,
szemüveg, munkavédelmi bakancs, láthatósági
ruha, munkaruha) és nyissa ki a hátsó ajtókat!
Nyitáskor figyeljen a lehulló, esetlegesen
kiömlő anyagra!
Teherautójába visszaülve folytassa a tolatást,
álljon be a sárga sraffozott vonalon belülre,
egészen a beöntő nyílásig és kezdje meg az
ürítést!

4

Az ürítés alatt maradjon a sárga sraffozott
területen kívül!

5

Az ürítés befejeztével járművével álljon arrébb
– a sárga sraffozott vonaltól és a bedöntő
területtől eltávolodva –, hogy biztonságosan
bezárhassa a hátsó ajtókat!

6

Fülkéjébe visszaülve hagyja el a helyszínt!

TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK

-

ALTERNATÍV TÜZELŐANYAG FELADÁS

1
2

A lámpa piros jelzése mellett tolatva közelítse
meg a beadó nyílást!
Néhány méterrel a nyílás előtt álljon meg,
teljes egyéni védőfelszerelésben (sisak,
szemüveg, munkavédelmi bakancs, láthatósági
ruha, munkaruha) és nyissa ki a hátsó ajtókat!
Nyitáskor figyeljen a lehulló, esetlegesen
kiömlő anyagra!

3

Visszaülve a teherautóba, folytassa a tolatást.
Ha jól állt be, a lámpa zöldre vált.

4

Ebben az esetben lassú fordulaton megkezdheti az ürítést. Ürítéskor pormaszk használata
javasolt.

5

Az ürítés befejeztével járművével néhány
méterrel távolodjon el a beadó területtől és
zárja be a hátsó ajtókat!

6

Elhagyhatja a területet.

TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK

-

EGÉSZ GUMI KIADÁSA

1
2

3

Fokozott figyelem mellett, tolatva, lassan
közelítse meg a gumileadó területét!
Teljes egyéni védőfelszerelésben (sisak,
szemüveg, munkavédelmi bakancs, láthatósági
ruha, munkaruha) nyissa ki a hátsó ajtókat és
kezdje meg az ürítést! Nyitáskor figyeljen az
esetlegesen kiguruló gumikra! Mindig győződjön meg arról, hogy Önön és a rakodógép
kezelőn kívül senki nem tartózkodik az ürítés
helyszínén, valamint hogy az egész gumik nem
gurulnak szét a területen sérülést okozva!
Ürítés után elhagyhatja a területet.

TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK

-

KÖZÚTI BEDÖNTŐ

1
2
3
4
5

Fokozott figyelem mellett, tolatva, lassan
közelítse meg a bedöntő területét!
Teljes egyéni védőfelszerelésben (sisak,
szemüveg, munkavédelmi bakancs, láthatósági
ruha, munkaruha) kezdje meg az ürítést!
Amennyiben a platóban feltapadást tapasztal,
akkor az ürítés után a bedöntő területétől néhány méterre távolodjon el járművével. Eressze
le a platót, állítsa le a motort, ezután felmászhat a platóra és megkezdheti a tisztítást.
A tapadékok eltávolítása után befejezheti az
ürítést.
Elhagyhatja a helyszínt.

JEGYZET

-

KÉRDÉSEK

-

A BIZTONSÁG MINDENEK ELŐTT!
Válaszait kérjük, a kérdések után x-elje vagy karikázza be!

IGEN / NEM

1. A balesetmentes szállítás egyet jelent a sikeres szállítással? .............................................
2. Vállalhatok kockázatot, hogy időt takarítsak meg? ............................................................
3. Sofőrként mindig szem előtt kell tartanom, hogy elkerüljem a baleseteket? ....................
4. Törekedni kell arra, hogy betartsam a LAFARGE szállítmányozókra vonatkozó
biztonsági előírásokat? .......................................................................................................
5. Meddig érvényes az ideiglenes rakodási engedély a gyár területén?
   1 év /   2 év /   3 év

EGYÉNI MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS
Válaszait kérjük, a kérdések után x-elje vagy karikázza be!

IGEN / NEM

6. Az edzőcipő elfogadott viselet a LAFARGE telephelyein? ..................................................
7. Gyalogos közlekedés alkalmával a védett gyalogosútvonalakat kell használnom? ...........
8. Fognom kell a korlátot, amikor lefelé, vagy felfelé haladok a lépcsőn? .............................
9. Figyelembe kell vennem a „mindig a vezetőfülke felé nézzen és használjon három
támaszkodási pontot” elvet a vezetőfülke elhagyása esetén? ...........................................
10. A balesetek hány százaléka történik álló jármű mellett?
   70% /   80% /   90%

FORGALMI SZABÁLYOK
Válaszait kérjük, a kérdések után x-elje vagy karikázza be!

IGEN / NEM

11. Mindig használnom kell a biztonsági övet vezetés közben? ...............................................
12. Használhatom a telefonomat vezetés közben? ...................................................................
13. Vannak sebességkorlátozások a LAFARGE telephelyein? ..................................................
14. Található forgalmi terv a biztonsági előírásokban? ............................................................
15. Hol találhatom meg a LAFARGE telephelyek biztonsági előírásait?
  Csak a biztonsági őrszolgálaton.
   A biztonsági őrszolgálat irodájában és a recepción.
   Csak a recepción.

KÉRDÉSEK

-

RAKODÁS

Válaszait kérjük, a kérdések után x-elje vagy karikázza be!

IGEN / NEM

16. Felmászhatok a platóra / tartálykocsira? .............................................................................
17. Járkálhatok szabadon a targonca működési területének környékén? ............................
18. Mi a végzetes munkahelyi balesetek második leggyakoribb oka?
  
A magasból történő leesés /   Gázolás /   Elcsúszás
Abban az esetben töltse ki, ha ömlesztett cementet szállító kamiont vezet!
19. Felmászhatok a tartálykocsira a biztonsági rámpa használata nélkül? .............................
20. A cement töltőállomáson kell maradnom, amikor a tartálykocsimat töltik? .....................

SZÁLLÍTÁSI ELŐKÉSZÜLETEK

Válaszait kérjük, a kérdések után x-el jelölje!

IGEN / NEM

21. Viselnem kell védőkesztyűt rakodáskor? .......................................................................
22. A veszélyes helyzetek jelentése lehetővé teszi számunkra, hogy mindenki
előnyére javítsunk a biztonsági szabályokon? ................................................................
23. Figyelnem kell a gyalogos jelzésekre az ipari telepeken? ..............................................
24. Nagyobb a felborulás veszélye a rakodás utáni első kilométerek alatt? .......................
Abban az esetben töltse ki, ha fix platós teherautót vezet!
25. Soronként hány rögzítőhevedert kell használnom a raklapok rögzítésére?
Soronként legalább    egy /   kettő /   három hevedert kell használnom a rögzítésre.

ÉLETMENTŐ FOLYAMATOK

Válaszait kérjük, a kérdések után x-el jelölje!

IGEN / NEM

26. Nyugodtan kell viselkedni baleset esetén? ...................................................................
27. Ha megsérülök, elhagyhatom a LAFARGE telephelyét, mielőtt bárkit értesítenék? .........
28. Ha tudok elsősegélyt nyújtani, segítsek a sérültnek? ...................................................
29. Minden balesetet azonnal jelenteni kell a LAFARGE felé? ................................................
30. Mi a legfőbb dolgom baleset esetén?
  Értesíteni a portát.
   Elsősegélyben részesíteni az áldozatot.
   Védeni az áldozatot, áramtalanítani, biztosítani a területet.

MELLÉKELT TÉRKÉP
TÉRKÉP
MELLÉKELT

-

Tisztelt Szállítmányozó Partnerünk!
A biztonságos közúti közlekedés és a vonatkozó
szabályozásoknak való megfelelés érdekében törekszünk arra,
hogy minden közleked� számára optimális útvonalakat
használjunk szállítmányozási tevékenységünk során.
Felhívjuk �gyelmét, hogy ennek megfelel�en a Szentl�rinc
településen áthaladó közutak (a térképen fehérrel jelölve)
szállítmányozás céljából nem használhatók! Kérjük, hogy a
Királyegyházi Cementgyárat érint� ki- és beszállítás céljából, a
térképen kékkel jelölt Szentl�rinc-Tarcsapuszta beköt� utat
használják!
Együttm�ködésüket köszönjük!
LAFARGE Cement Magyarország Kft.

24

-

LAFARGE Cement Magyarország Kft.
Székhely: 7953 Királyegyháza, 041/29 Hrsz.
Postacím: Királyegyházi Cementgyár,
7940 Szentlőrinc, Pf.: 54.
Telefon: +36 73 500 900
Fax: +36 73 500 958
E-mail: cementhungary@lafarge.com
www.lafarge.hu

