
"Instrukcja dotycz ąca załadunków, rozładunków i firm zewnętrznych na terenie Vesuvius 
Poland Sp. z o.o."            

Obowiązuje od dnia 30 marca 

I. Wymagania dla samochodów ciężarowych: 
� Samochody tylko z naczepami kurtynowymi  typu”  firanka”, czyste, w dobrym stanie technicznym, z 

możliwością regulacji wysokości podłogi na poduszkach.  
� Samochód powinien posiadać odpowiednią ilość punktów oraz środków mocujących (pasy, maty, siatki i inne), 

które będą umożliwiać właściwe zabezpieczenie towaru określonego w zleceniu transportowym.  
� Pasy muszą być atestowane, z czytelną etykietą, nie  mogą być przetarte, wiązane, naderwane. 
� Naczepa musi mieć możliwość rozładunku z boku i nie może być z obniżoną podłogą.  
� Ładowane będą tylko samochody, które można załadować wózkiem widłowym oraz gdzie do prawidłowego 

załadunku nie jest wymagane przesuwanie opakowań. 
II. Zasady ogólne: 

      

      

III. Zasady załadunku/rozładunku: 
� Kierowca ciężarówki jest odpowiedzialny za odpowiednie przygotowanie samochodu do załadunku i rozładunku. 

Kierowca ciężarówki jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas wykonywania tych czynności. 
� Warunki załadunku/rozładunku bocznego: 

o Tylko w miejscach przeznaczonych do załadunku bocznego 
o Miejsca z dostępem z dwóch stron naczepy 
o Załadunek boczny z jednej strony jest surowo wzbroniony 
o Pchanie i ciągnięcie opakowań jest surowo wzbronione 
o Przygotowanie samochodu do załadunku/rozładunku powinno być wykonane przez kierowcę 

samodzielnie 
o Więcej niż jedna osoba nie może w tym samym czasie przebywać wokół samochodu 

� Po dostawieniu pojazdu do miejsca załadunku/ rozładunku Kierowca wyłącza silnik, zabezpiecza pojazd 
hamulcem ręcznym i klinami umieszczanymi pod koła z obu stron pojazdu, 

� Kierowca zgłasza gotowość do załadunku/rozładunku pracownikowi Magazynu,  
� Jeżeli istnieje taka konieczność, Kierowca ma możliwość przerwania załadunku i rozładunku na czas kontroli 

tych czynności oraz przekazania  sposobu rozmieszczenia ładunku na naczepie dokonującemu załadunku 
kierowcy wózka, 

� Przed odjazdem kierowca samochodu usuwa oba kliny zabezpieczające i przygotowuje samochód do odjazdu. 
Kliny zabezpieczające mogą zostać usunięte, po wcześniejszym potwierdzeniu przez pracownika magazynu 
zakończenia załadunku/rozładunku, oraz bezwzględnie zamyka burtę/drzwi naczepy nawet jeśli będzie 
jeszcze podjeżdżał pod kolejny magazyn.  

� Zabronione jest wywożenie z terenu zakładu przedmiotów innych niż przeznaczone do wysyłki,  
� Dokument ten należy zwrócić Pracownikowi Ochrony (na wartowni) wyjeżdżając z zakładu, 
� Vesuvius Poland Sp.zo.o zastrzega sobie prawo zakazu wstępu i wjazdu na teren swego zakładu osobom, które 

nie przestrzegały powyższego regulaminu, a także prawo roszczeń finansowych za wszelkie szkody wynikające z 
tego powodu. 

� Zabronione jest wychodzenie z kabiny i poruszanie się po zakładzie Vesuvius podczas załadunku, rozładunku 
oraz podczas oczekiwania w miejscu wyznaczonym (za wyjątkiem przygotowania pojazdu do ww. czynności 
oraz przekazania dokumentacji) 

� Kierowca ma obowiązek przekazania dokumentacji w rękawiczkach lub w wyznaczonym wcześniej miejscu 
� Kierowca samochodu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa wynikające z 

nieprzestrzegania powyższego regulaminu! 



    

  
  

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w celu ograniczenia ryzyka zarażenia się koranowirusem 
wywołującym chorobę covid-19, Vesuvius Polska oddział Skawina wprowadza dla wszystkich osób wchodzących 
lub wjeżdżających na teren zakładu  (pracowników podmiotów zewnętrznych, wykonujących usługi na terenie 
zakładu Vesuvius, klientów, gości, pracowników wew) następujące zasady: 
1) Wszystkie osoby wchodzące lub wjeżdżające na teren zakładu będą poddane badaniu temperatury ciała z 

wykorzystaniem termometru bezdotykowego oraz kamery termowizyjnej. Termometry zostały 
skalibrowane, że sygnalizują sygnałem dźwiękowym przekroczenie temperatury ciała równa lub powyżej 
37,5oC natomiast w przypadku kamery termowizyjnej pracownik ochrony sygnalizuje gdy temperatura 
jest równa lub wyższa niż dopuszczalna.  

2) W sytuacji, gdy ww. osoba nie wyrazi zgody na dokonanie pomiaru temperatury ciała lub pomiar wykaże, że 
temperatura ciała równa lub powyżej 37,5oC, nie zostanie wpuszczona na teren zakładu. 

3) W przypadku wykonania pomiaru temperatury wynik będzie równy lub powyżej dopuszczalnej temperatury, 
pomiar jest powtarzany w przypadku drugiego pomiaru z wynikiem równym lub powyżej temperatury 
dopuszczalnej osoba nie wpuszczana jest na teren zakładu i jednocześnie odsyłana do domu w celu 
skontaktowania się z najbliższym ośrodkiem zdrowia w celu sprawdzenia stanu zdrowia. Pracownik w przypadku 
nie wpuszczenia na teren zakładu ma obowiązek poinformowani przełożonego o zaistniałej sytuacji 

4) Pomiar musi być wykonywany pojedynczo w wyznaczonym miejscu. Pracownicy oraz osoby do pomiaru 
temperatury ustawiają się w odległości zachowując dystans co najmniej 2 metrów (2 m) od osoby poprzedzającej.  

5) Wszystkie osoby wchodzące lub wjeżdżające na teren zakładu  (pracowników podmiotów zewnętrznych, 
wykonujących usługi na terenie zakładu Vesuvius, klientów, gości, kurierów, kierowców)  muszą posiadać 
własne maseczki  ochronne, rękawiczki oraz podstawowe środki ochronne (okulary, buty robocze, 
kamizelka ostrzegawcza, ubranie robocze)  i stosować je przez cały czas podczas pobytu na terenie zakładu 
Vesuvius Poland. W Przypadku nie zastosowania się do niniejszego zalecenia – nie zostaną wpuszczeni na 
teren zakładu lub zostaną zobowiązani do opuszczenia 

6) Wprowadzony jest całkowity zakaz gromadzenia się w grupach oraz całkowity zakaz podawania ręki.  
7) w celach prewencyjnych sugeruje jest także dokonanie pomiaru temperatury w domu jeżeli wynik jest równy lub 

powyżej  określonej temperatury sugeruje zgłoszenie się do najbliższej jednostki NFZ lub w przypadku 
potwierdzenia kilku objawów  jednocześnie (kaszel, wysoka temperatura, bóle mięśni) sugeruje się zgłoszenie 
telefoniczne do najbliższej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub pod numerem tel. 800 190 590 



 

INFORMACJA. 

WJAZD DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH ZNAJDUJE SIĘ OD ULICY  

TOROWEJ  

GPS (49.978, 19.824) 
 

 
 

 

PRZEPRASZAMY ZA NIEDOGODNOŚCI. 


