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pre vstup do podnikového areálu a prejazd cez nákladný terminál Graz Süd, 8402 Werndorf
(výňatok z pravidiel správania sa na termináli Graz Süd)

V termináli treba nosiť reflexnú vestu. V pracovnom rozsahu žeriavov, s výnimkou
vozidiel, treba nosiť prilbu.
V celom areáli terminálu platia pravidlá cestnej premávky. Najvyššia rýchlosť je
30 km/h. V zóne prekládky je zakázané cúvanie.
Terminál Graz Süd je koľajnicový systém. Žeriavy, vysokozdvižné vozíky, ťažné stroje
terminálu a koľajové vozidlá majú prednosť. Úrovňové železničné priecestia musia
zostať voľné a pred nasledujúcou koľajnicou treba zachovať minimálnu vzdialenosť
1,8 metra.
Vstup na koľajnice je zakázaný. Je zakázané nastupovať na železničné vozidlá, šplhať
sa na koľajové vozidlá, preliezať popod vozidlá, preliezať ponad nárazníky a spojky.

V celej zóne prekládky je zakázané fajčenie, oheň a otvorený oheň (aj vo vozidlách)!

Pod visiace bremená sa nesmie vstupovať. Od žeriavov a prekládkových zariadení
treba zachovať dostatočnú vzdialenosť.

Na prevádzku vysokozdvižných vozíkov treba dávať pozor!

Čiastočne vysoké napätie. Pozor, nebezpečenstvo ohrozenia života!
Prekládka nákladu sa môže vykonať, len ak je nákladné vozidlo odstavené a ak
s prekládkou súhlasí vodič nákladného vozidla aj zodpovedný personál terminálu.
Vodič nákladného vozidla ukáže rukou (pozri stranu 2), že je pripravený na prekládku. Nakladanie a vykladanie je ukončené vtedy, keď sú prekladacie zariadenie a
dvíhacie zariadenie úplne uvoľnené, resp. odstránené.
Vstup do areálu je na vlastnú zodpovednosť! Pri otváraní dvier vozidla treba dávať
pozor na pohyb koľajových vozidiel alebo žeriavov. Mimoriadne opatrný treba byť
pri vstupe na koľajnice, najmä pri vstupe za náklad alebo za vozidlá.
Každá osoba je povinná neodkladne hlásiť vedeniu terminálu udalosti a mimoriadne
prípady!
Vedenie terminálu:

+43 (0) 3135 55943 510

Podniková požiarna služba: +43 (0) 3135 54445 30 alebo +43 (0) 699 111 102 16
© STLB

Merkblatt A4_Slowakisch.docx

Strana: 1 z 2

Revízia: 01

ÚDAJOVÝ LIST

24.02.2015



Návštevníci terminálu sa musia prihlásiť u vedenia terminálu alebo na registrácii!



Upozornenia personálu terminálu treba bezpodmienečne dodržiavať!



Porušenia pravidiel správania sa v termináli môžu viesť k zákazu vstupu, trestnému stíhaniu a k
požiadavkám na náhradu škody!

Pri navádzaní počas prekládky sa musia používať nasledujúce znamenia rukami:
Význam
Pozor,

Vysvetlenie

Obrázok

Zdvihnúť vystretú ruku.

začiatok navádzania
Zastaviť

Obidve ruky rozpažiť a držať vo vodorovnej polohe.

Vzdialenosť

Absolvovaná dráha sa zobrazuje pomocou horizontálneho odstupu dlaní rúk.
Po dosiahnutí požadovanej vzdialenosti treba ruky
rozpažiť na znamenie „zastaviť“.

Pohyb v smere

Zohnite ruku na strane smeru pohybu a pohybujte
do strán tam a späť.

Dvíhať

Rukou ukazujúcou nahor vykonávajte krúživý
pohyb.

Klesať

Rukou ukazujúcou nadol vykonávajte krúživý
pohyb.

Priblížiť sa

Mávajte obidvomi rukami aj dlaňami otočenými
smerom k hlave.

Vzdialiť sa

Mávajte obidvomi rukami aj dlaňami smerom od
hlavy.

Koniec navádzania
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Predlaktia na hrudi prekrížte.
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