
 
INSTRUKCJA DLA KIEROWCÓW PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO WOŁGOGRADZKIEGO ODDZIAŁU 

OMSKTECHUGLEROD NA ZŁADUNEK SADZĄ TECHNICZNĄ 

 

SZANOWNI KIEROWCY! 

 

Na naszym zakładzie występują restrykcjyne zasady zachowania przemysłowego i przeciwpożarowego 

bezpieczeństwa i ogólnego porządku. 

W związku z tym prosimy o przestrzeganie poniższych zasad: 

 

DO ZAŁADUNUKU NIE SĄ DOPUSZCZANE SAMOCHODY: 

- z uszkodzoną plandeką 

- posiadające w naczepie elementy mogące uszkodzić  towar 

- z naczepami typu Jumbo i niskoramowymi naczepami 

- ze złym stanem podłogi (stan podłogi powinien zabezpieczać możliwość załadunku przy pomocy wózka 

widłowego, waga wózka z towarem – ok.2 ton) 

-z liczbą pasów do zabezpieczenia towaru mniej niż 6 szt 

 

KIEROWCA JEST ZOBOWIĄZANY: 

- przekazać numer swojego tel komórkowego pracownikom działu kontaktów zagranicznych w celu kontaktu 

operacyjnego 

- posiadać w samochodzie nie mniej niż 6 szt pasów do zabezpiecznia towaru (dł. Pasów nie mniej niż 12 m, 

szerokość – nie mniej niż 5 cm). W przypadku nie przestrzegania danego wymagania, załadunek nie 

odbędzie się 

- po otrzymaniu odpowiedniej informacji, bez zwłoki wyjechać z terenu zakładu i pojechać na urząd celny w 

celu dokonania odprawy celnej 

- przestrzegać reguł wynikających z danej listy 

 

ZAKŁAD JEST NIEBEZPIECZNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM CHEMICZNYM 

Kierowca i osoby towrzyszące są restrykcyjnie zobowiązani spełnić poniższe wymagania: 

Znajdując się na terenie zakładu należy: 

- bezwarunkowo przestrzegać tras i miejsc postoju, wskazanych w karcie informacyjnej 

- palić tylko w miejscach do tego przeznaczonych,oznaczonych jako „MIEJSCE DO PALENIA” 

- wyrzucać odpady w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych,oznaczonych jako „ŚMIECI, GARBAGE” 

- przy podstawieniu się na załadunek przestrzegać wymagań pracowników załadunku 

- przestrzegać zasad porządku ogólnego 

- wypełniać wymagania pracowników ochrony 

 

ZNAJDUJĄC SIĘ NA TERENIE ZAKŁADU,RYGORYSTYCZNIE ZAKAZANE JEST: 

- wwożenie na teren zakładu i picie napojów alkoholowych 

-opuszczanie i pozostawianie bez nadzoru swojego środka transportu 

- wychodzenie  i wyjeżdżanie poza teren zakładu bez zgody pracowników działu kontaktów 

międzynarodowych lub ochrony 



 
- śmiecić lub zanieczyszczać terytorium zakładu różnego rodzaju paliwami i smarami 

 

W godzinach nocnych wejście lub wyjście z terenu zakładu ZAKAZANE! 

 

W przypadku wystąpienia prób wymuszenia opłat za jakiekolwiek usługi ze strony pracowników zakładu a 

także w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do pracowników działu kontaktów 

zagranicznych, pod nr tel (+7 8442) 66 58 20, 66 59 15, 66 59 04, 66 58 43, 66 58 91. 

 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z prawodawstwem Rosji, przekazanie łapówki jest uważane za przestępstwo 

karne. Bardzo prosimy nie proponować pracownikom zakładu środków pieniężnych lub materialnych za 

okazanie jakichkolwiek usług. 

 

Przy próbie zastosowania względem Państwa jakichś bezprawnych działań ze strony osób postronnych, 

prosimy bezzwłocznie poinformować o danym fakcie na wskazane nr tel: 

Na terenie zakładu 

Szefa ochrony bezpieczeństwa na zakładzie (+7 8442) 66 59 80 

Poza terytorium zakładu 

Dyżurna jednostka policji (+7 8442) 62 40 20 

Na terytorium oddziału celnego „Kracnoarmenskij” 

Naczelnik oddziału celnego Svetucha Anatolij Michajlovicz (+7 8442) 99 16 21, 40 28 22;  

inspektorzy celni (+7 8442) 99 16 38, 99 16 40, 99 16 35. 

 

 


