ОБЩИ ПРАВИЛА ПО БЕЗОП АСНОСТ НА ТРУДА
ПРИ ТР АНСПОРТИР АНЕ,ТОВАР ЕНЕ И
Р АЗТОВАРВ АНЕ НА ТОВАРИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ШОСЕ
1.

ОБЩИ ПРАВИЛА

1.1. При напускане на кабината на управляваното МПС е задължително да се използва работно
облекло и лични предпазни средства, съгласно посочените по-долу изисквания на товароразтоварните терминали.
1.2. Да не се допуска замърсяването на околната среда (въздух, повърхностни води, подземни
води и почви) при транспортиране, товарене и разтоварване на товари.
1.3. Не се допуска съдържание на алкохол 0 ‰ при вход, по време на престой на територията и
при изход от Аурубис България. При наличие на алкохол над 0 ‰ се издава протокол FMSRMD-014-B и на нарушителите се налагат санкции.
1.4. Всички шофьори на територията на Аурубис България са длъжни да се движат по
определен маршрут за движение съгласно указателните табели, да използват дневни
(къси) светлини, да използват предпазни колани, да спазват пътните знаци, пътната
маркировка, светлинната сигнализация и ограничението за скорост от 30 км/ч. При
неспазване на скоростта на движение се издава протокол FM-SRMD-015-B и на
нарушителите се налагат санкции.
1.5. Всички шофьори на територията на Аурубис България, задължително да спазват
разпорежданията на персонала на Аурубис България и охранителната фирма.
1.6. Всички моторни превозни средства, влизащи през Северен портал в Аурубис България,
преминават през система за радиационен контрол. При непрекъснат алармен сигнал,
превозното средство се отбива на паркинга до ГПП №2 за последващ радиационен
контрол.
1.7. При извършване на товаро-разтоварни дейности превозните средства, в т.ч.
полуремаркета и ремаркета да се застопоряват от водача посредством клинове, поставени
на колелата на задната ос.
1.8. Забранено е присъствието на водача или други хора върху ремаркето, както и на по-малко
от 5 м. от превозното средство, по време на товарене.
2.

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ – ЗЕЛЕН ТАЛОН

2.1. Талонът се издава на куриери при първото посещение на водача в Аурубис България, след
запознаване с Общите правила по безопасност на труда при транспортиране, товарене и
разтоварване на товари (Правилата) и се връчва на водача на МПС, а той документира
провеждането му с подписа си в книга за начален инструктаж.
2.2. При следващо влизане на същия водач не се изисква нов талон.
2.3. Валидността на талона е една (1) година от датата на издаване/запознаване с Правилата.
2.4. При промяна на Правилата, задължително всеки водач на МПС преминава начален
инструктаж, за който се издава нов талон.
3.

САНКЦИИ

3.1. При неспазване на горепосочените изисквания се издава бланка за нарушение FM-HNSD028-B и протокол за санкция FM-PROC-014-B.
3.2.

За персонала на външни фирми и доставчици се налага неустойка на фирмите с
договорни отношения с Аурубис България в размер на 200 лв.

3.3. При повторно нарушение на правилата по безопасност, здраве при работа и опазване на
околната среда от едно и също лице в рамките на 1 година, лицето се отстранява от
работната площадка и се отнема достъпа му до територията на Аурубис България за срок
от 1 годинa.
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