REGLER FOR INTERN FÆRDSEL
Generelt

Kørende
færdsel

■

Udvis hensyn!

■

Alle skilte skal respekteres.

■

■

■

■

■

Parkering

Oprydning og
vedligeholdelse

Der skal udvises ekstra stor opmærksomhed ved kørsel med (Indsæt egen tekst: motoriseret
hjælpemiddel, fx en gaffeltruck ). Dette gælder især:
■
Når køretøjet bakker.
■

Ved porte og døre.

■

Hvor transportveje krydses.

■

Når udsynet er begrænset.

Ved kørsel med dårligt udsyn, skal der holdes en meget lav hastighed.
Ved passage / krydsning af gå - gange, er det de kørendes ansvar, at dette kan ske uden fare
for evt. gående.
Sørg for øjenkontakt med modkørende eller gående.

■

Vær opmærksom på blinde vinkler.

■

Vær opmærksom på bagfrakommende trafik.

■

Anvend ophængte spejle.

■

Der er generelt højre vigepligt.

■
■

Der er vigepligt ved:
■
.....
■

.....

■

.....

Benyt gange mærket med (fodspor).
Som gående har du pligt til at udvise hensyn til og agtpågivenhed over for kørende
materiel/maskiner.

■

Gå altid inde ved siden og udvis stor forsigtighed, når du runder eller krydser hjørner.

■

Sørg for øjenkontakt med modkørende.

■

Vær opmærksom på bagfrakommende trafik.

■

Anvend ophængte spejle.

■

■

Håndtering
af gods:
Op- og
nedhejsning
af paller

Alt gods, som transporteres med (Indsæt egen tekst fx: gaffeltruck), skal være ordentligt emballeret,
dvs. være fastgjort ordentligt til pallen.

■

■

Gående
færdsel

Det kræver gyldigt truckcertifikat at betjene gaffeltrucken. Overtrædelse af dette kan få
konsekvenser for ansættelsesforholdet!

■

■

Du må ikke parkere i køregange, afmærkede gågange og foran ind -og udkørsler til/fra
arbejdsområder og afdelinger.
Ved parkering, skal du benytte afmærkede pladser og gafler skal være sænkede. Dog må du
parkere uden for afmærkede områder i forbindelse med større pauser, hvor afdelingen holder
pause samlet. Da må du forlade din truck i køregangen ved den lokation, du er kommet til.

Ved opsætning af gods på pallereoler skal de aktuelle belastningsangivelser overholdes.
Nedtagning og opsætning af gods på over 2 m højde skal ske udenfor butikkens åbningstid –
alternativt skal der ske en fysisk afspærring af området, hvor der arbejdes.

■

Opstilling af gods ved hjørner og vejkryds bør så vidt muligt undgås.

■

Sørg for at færdselsvejene er renholdte, ryddelige og vedligeholdte.

■

Køreveje skal renholdes for gods og affald og is/sne.

■

Flugtveje, gangveje og køreveje må ikke blokeres fx af paller, transportvogne mv.

■

Benyt aldrig et defekt teknisk hjælpemiddel fx stabler, stige, palleløfter.

■

Afmærk defekten og underret din nærmeste leder øjeblikkeligt, så materiellet kan blive
repareret.

