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Uvod

Dobrodošli v varnostnih/okoljskih navodilih podjetja Outokumpu. Vsebina tega navodila velja za vsakega

voznika tovornjaka, ki vstopi v prostore podjetja Outokumpu.

Varnostno načelo Outokumpu

Vsakdo si zasluži varno delovno okolje. V podjetju Outokumpu ima varnost prednost pred vsemi drugimi

dejavnostmi. Vsi smo odgovorni za lastno varnost, pa tudi za varnost sodelavcev in tretjih oseb. Verjamemo, da 

je mogoče vse poškodbe preprečiti, in naš končni cilj je nič nesreč. 

Varnost pred količino, varnost se začne pri meni, ne preskočim nobenega koraka, preprečim, da bi se 

(skorajšnja) nesreča ponovila

Namen teh navodil je seznaniti vas z najpomembnejšimi varnostnimi, okoljskimi in vedenjskimi pravili, ki veljajo

v prostorih podjetja Outokumpu. Pravila in predpisi so potrebni za vašo in našo varnost.

Namen je, da ob koncu delovnega dne ali po obisku naših prostorov vsi zapustijo prostore v dobrem

zdravstvenem stanju.



Dostop do prostorov



Dostop do prostorov

Prijavite se v loži:

▪ Z nakladalno številko;

▪ Z ID;

▪ s predpisano osebno zaščitno 
opremo;

▪ Brez nakita;

▪ ne da bi bili pod vplivom alkohola in 
drog.

Če zgoraj navedeno ne bo v redu, boste 
poslani nazaj.



Potniki

V prostore podjetja

Outokumpu ni dovoljeno

pripeljati potnikov ali

sovoznikov.

Potniki in sovozniki čakajo

pred prostori podjetja

Outokumpu.



Dostop do stavb

Dostop do prostorov je voznikom

prepovedan, razen če to dovoli

uslužbenec družbe Outokumpu na 

mestu nakladanja.

V primeru dovoljenja je treba

uporabiti vhodna vrata in ne 

prelivnih vrat.

Zgornja vrata so namenjena samo 

vozilom.



Obvezna uporaba ograje za 

stopnice

Pri uporabi stopnic ali 

podestov je obvezna uporaba 

ograje.

Držite se ograje vsaj z eno 

roko.



Osebna zaščitna oprema



Obvezna osebna varovalna

oprema

V vseh prostorih podjetja Outokumpu je 
treba nositi naslednjo osebno varovalno
opremo:

▪ Pokrit zgornji del telesa + dolgi rokavi;

▪ Varnostni čevlji (ne cokle);

▪ Varnostna čelada;

▪ Rokavice;

▪ Dolge hlače;

▪ Prometni jopič.

S to osebno zaščitno opremo se morate
zglasiti v loži.



Nakit



Nakit

Nošenje nakita (ure, ogrlice, 
zapestnice, prstani, piercingi itd.) 
je prepovedano v vseh prostorih
družbe Outokumpu, razen v 
pisarni. 

Nakit lahko povzroči hude
poškodbe na delovnih območjih.

V kočo se zglasite brez nakita. Če 
jih ne boste mogli odstraniti, vam 
ne bomo dovolili vstopa v naše 
prostore.



Varnost v cestnem prometu



Prometno pravo

Na celotnem območju

podjetja Outokumpu veljajo

nizozemski prometni

predpisi.



Opis poti

V loži boste prejeli:

Zemljevid z navodili;

Koda lokacije

nalaganja/razkladanja.

Sledite oznakam na prometnih

znakih (najprej sledite črki, nato

številki).



Hitrost

Na celotnem območju podjetja

Outokumpu velja najvišja

dovoljena hitrost 20 kilometrov

na uro.

Upoštevajte omejitev hitrosti, da 

se izognete trčenju z drugimi

vozili ali osebami.



Drugi promet

Po celotnem območju

vozijo težka vozila:

▪ Reachstacker;

▪ Vlak;

▪ Viličarji;

▪ Tovornjaki.

Vozite varno, mirno in nadzorovano.



Vožnja nazaj

Dovoljena je le vzvratna

vožnja:

▪ Če je vozilo opremljeno s 

signalom za vzvratno vožnjo ali;

▪ Če vozilo spremlja oseba.

Vstop v stavbo v obratni smeri je 

dovoljen le v spremstvu osebe.



Alkohol, droge in kajenje



Alkohol in droge

Družba Outokumpu izvaja

politiko "ničelne tolerance" 

do alkohola in drog:

V primeru suma uživanja alkohola

boste prostovoljno pozvani, da 

opravite preizkus alkoholiziranosti z

alkotestom.

Z več kot 0 ‰ ne boste imeli dostopa

do naših prostorov ali pa boste 

morali naše prostore zapustiti.



Kajenje

V prostorih družbe

Outokumpu je kajenje

prepovedano.

Kajenje je dovoljeno le na parkirišču 

za tovornjake.



Kako ravnati v nujnih primerih



Številka notranjega alarma

Takoj sporočite nesreče, 

kot so požar, nesreče in 

okoljski incidenti, centru za 

nujne primere prek interne 

številke za klic v sili.

Opozorite tudi prisotnega 

uslužbenca podjetja Outokumpu.

+31 (0)115474666



Kaj storiti v primeru alarma?

V primeru požarnega, 

kemičnega ali bombnega

alarma prenehajte z delom in 

dovolite, da vas uslužbenec

družbe Outokumpu pospremi

do zbirnega mesta.

Oglasiti se morate na zbirnem mestu.



uhajanje iz vozila

Če opazite uhajanje, takoj

ustavite vozilo in o tem 

obvestite center za 

obveščanje.

Nato upoštevajte navodila

uslužbencev podjetja Outokumpu.



Ločevanje ljudi in vozil



Ločevanje ljudi in vozil

Da vozniki ne bi trčili v 

vozila, veljajo naslednja

pravila:

▪ Pred natovarjanjem, med njim in 

po njem ostanite ob tovornjaku.

▪ Med natovarjanjem stojite ob 

kabini ali v voznikovem prostoru.

Ne zapuščajte tovornjaka in ne iščite

uslužbenca podjetja Outokumpu.



Nalaganje in pritrjevanje tovora



Varnost rok

Statistični podatki o nesrečah kažejo, 

da je večina nesreč povezana z

rokami ali rokami.

Zato pri delu na naših površinah

dosledno nosite rokavice in dolge

rokave.

Roke vedno položite na varno mesto

in se izognite poškodbam rok.



Dostop do prikolice

V prikolico lahko vstopite in izstopite

le po stopnicah za vstop v prikolico

podjetja Outokumpu.

Uporaba lastnih stopnic, lestev, 

vgrajenih stopnic ali lovilcev koles ni 

dovoljena.

Skoki iz prikolice niso dovoljeni

zaradi nevarnosti zvina gležnja.

Po uporabi pospravite lestev nazaj v 

predalček.



Odpiranje strehe prikolice

Drsno streho prikolice lahko odprete

samo s kljuko, ki je priložena

prikolici. 

Za odpiranje strehe ni dovoljeno

uporabljati desk ali drugih

pripomočkov.

Če nimate kavlja, vprašajte, ali lahko

uporabite kavelj Outokumpu.



Nakladanje prikolice z mostnim 

žerjavom

Med natovarjanjem prikolice z

mostnim žerjavom prisotnost oseb v 

prikolici ni dovoljena.

Prikolica se lahko vnese le z

dovoljenjem osebja podjetja

Outokumpu.



Preprečevanje nevarnosti

spotikanja

Prepričajte se, da je nakladalna

površina čista in urejena. 

Ne spotikajte se ob trakove, nosilce 

in druge materiale v prikolici.



Uporaba pritrdilnih trakov

Tovor pritrdite v skladu z navodili za 

pritrditev podjetja Outokumpu.

Napenjalce je prepovedano

podaljševati. 

Uporabite nepoškodovane trakove in 

napenjalce.

Dobro zategnite pritrdilne trakove (glejte

fotografije).



Zagotovite kakovostno

obremenitev

Ne hodite po bremenu.

Na tovor ne odlagajte materiala, 

orodja itd.

To lahko povzroči poškodbe (praske, 

vdolbine itd.) na tovoru.



Navodilo za zavarovanje

nalaganja

Pritrdite tovor, kot je prikazano

na fotografijah na desni strani

tega diapozitiva.



Skrb za okolje



Skrb za okolje

Odpadke odvrzite v za to namenjene 

zabojnike za odpadke.

Ne pometajte odpadkov s prikolice 

na tla.

Iztekanje maziva, hidravličnega ali

dizelskega olja nemudoma sporočite

centru za nujne primere prek interne 

številke za nujne primere. (prikazano na 

zemljevidu, ki ga prejmete v nastanitvi).



Postopek izrekanja sankcij



Postopek izrekanja sankcij

V primeru kršitve varnostnih predpisov se uporabi naslednji postopek
kaznovanja:

1. prekršek:

Če prikolica še ni bila napolnjena ali je bila delno napolnjena, se polnjenje
za 1 uro ustavi.

Če je prikolica že naložena, se tovorni dokumenti izdajo šele po eni uri.

2. prekršek:

Voznik mora ponovno upoštevati varnostna navodila in uspešno opraviti
preskus. Po eni uri je prikolica (dodatno) naložena.

3. prekršek:

Vozniku se za eno leto prepove dostop do prostorov podjetja Outokumpu.

O vseh kršitvah je treba obvestiti prevoznika. Sankcijskega časa ali časa
za ponovno izvajanje navodil/preizkusa ni mogoče zaračunati.



Zahvaljujemo se vam za 

sodelovanje pri poučevanju

Ne pozabite opraviti testa!


