
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών

Υποχρεωτικά μέσα 
προστασίας
Για να μπείτε σε κάποια εργοστασιακή 
αίθουσα ή σε κάποιο χώρο εργασίας, θα 
πρέπει να φοράτε τα κατάλληλα ρούχα 
και ατομικά μέτρα προστασίας. Στην 
είσοδο του κάθε κτηρίου αναγράφονται οι 
υποχρεώσεις.  

Εκπομπές Πετρελαιοκινητή-
ρων (DME) 
Για να μπει σε κάποια αίθουσα, ο 
κινητήρας του φορτηγού θα πρέπει 
να πληροί τα πρότυπα Euro 4, Euro 5 
ή να έχει φίλτρο σωματιδίων αιθάλης. 
Το φορτηγό θα πρέπει να διαθέτει στο 
παρμπρίζ ένα αυτοκόλλητο με την 
ένδειξη “Roetarm” («Χαμηλής αιθάλης») 
ή ένα αυτοκόλλητο με την ένδειξη 
«Ontheffing” («Απαλλαγή»).

Παρκάρετε σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προσωπικού 
φορτοεκφόρτωσης

Τραβάτε πάντοτε το χειρόφρενο 
του φορτηγού σας/φορτηγού  
σας με ρυμουλκούμενο (δείτε 
πίσω σελίδα)

Μην αφήνετε το φορτηγό σας 
χωρίς επιτήρηση
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ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΖΩΝΕΣ
Δεν επιτρέπεται να εισέρχεστε στην κόκκινη ζώνη κατά τη 
διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης

Γερανοί και ανυψωτικά περονοφόρα λειτουργούν στην 
κόκκινη ζώνη κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και της 
εκφόρτωσης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΖΩΝΕΣ
Συνεννοηθείτε πρώτα με το προσωπικό φορτοεκφόρτωσης 
εάν πρέπει να μπείτε στην κίτρινη ζώνη 

Μπαίνετε στην κίτρινη ζώνη μόνο εάν δεν υπάρχουν κινή-
σεις γερανών ή ανυψωτικών περονοφόρων

Φροντίστε να έχετε οπτική επαφή με τον χειριστή του γερα-
νού ή του ανυψωτικού περονοφόρου

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΖΩΝΕΣ
Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης πρέπει να 
βρίσκεστε στον πράσινο (ασφαλή) τομέα  

Στην πράσινη ζώνη ως οδηγός βλέπετε και σας βλέπουν  



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρκάρισμα φορτηγών

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΡΕΝΟ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
• Τραβάτε ΠΑΝΤΟΤΕ το χειρόφρενο του φορτηγού/φορτηγού με ρυμουλκούμενο

• Σβήνετε τη μηχανή εάν δεν χρειάζεται να δουλεύει για τη φόρτωσή ή την εκφόρτωση

• Μην αφήνετε το φορτηγό σας χωρίς επιτήρηση˙ βγάζετε το κλειδί από τη μίζα

• Τραβάτε και το χειρόφρενο του ξεκοτσαρισμένου επικαθήμενου ή ρυμουλκούμενου

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ 
ΦΡΕΝΟ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ;
Χρησιμοποιήστε 
κατάλληλους τάκους στους 
τροχούς του σταθερού 
άξονα.

Παρκάρετε σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προσωπικού 
φορτοεκφόρτωσης 

Φοράτε τα υποχρεωτικά 
και σωστά ατομικά μέσα 
προστασίας (δείτε πίσω 
σελίδα)


