
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
Carga e descarga de camiões

Equipamento de protecção 
obrigatório
Deve ser usado o vestuário e 
equipamento de protecção individual 
(EPI) adequados ao entrar no pavilhão 
da fábrica ou no local de trabalho. Os 
requisitos são exibidos à entrada de 
cada edifício. 

Emissão de motores diesel 
Para entrar no pavilhão, o motor do 
camião deve cumprir com as normas 
Euro 4 ou Euro 5, ou estar equipado 
com um filtro de partículas. O camião 
deve ter um dístico de “baixa emissão 
de partículas” ou “isento” no seu  
pára-brisas.

Ao estacionar, siga as 
instruções do pessoal de 
carga/descarga.

Engate sempre o travão de 
mão do seu camião/reboque 
(ver no verso).

Nunca deixe o seu camião 
sem vigilância.

Roetarm
Volgende inspectie
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ZONAS VERMELHAS
Não entre na zona vermelha durante a carga e 
descarga.
Gruas e empilhadoras operam na zona vermelha 
durante a carga e descarga.

ZONAS AMARELAS
Se precisar de estar presente na zona amarela, 
consulte previamente o pessoal de carga/descarga.
Entre na zona amarela apenas quando as gruas 
ou empilhadoras não estiverem em movimento.
Estabeleça contacto visual com o operador de 
grua ou empilhadora.

PT

ZONAS VERDES 
Deve estar na zona (segura) verde durante a 
carga e descarga.
Como condutor, estar na zona verde dá-lhe uma 
visão geral da situação e assegura que você está 
visível.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Estacionamento de camiões

ACTIVE SEMPRE O TRAVÃO DE MÃO OU TRAVÃO  
DE ESTACIONAMENTO
• Engate SEMPRE o travão de mão do seu camião/reboque.

• Desligue o motor se não for necessário para a carga/descarga.

• Nunca deixe o seu camião sem vigilância; retire a chave da ignição.

• Engate sempre o travão de mão em reboques desatrelados.

SEM TRAVÃO 
DE ESTACIONA-
MENTO?
Coloque os calços adequa-
dos sob as rodas do eixo 
fixo.

Ao estacionar, siga as 
instruções do pessoal de 
carga/descarga.

Use o equipamento de 
protecção individual 
adequado e obrigatório  
(ver verso).


