Правила за посетителите на обекта
Забрана за влизане в складовете
Достъп до обекта
- При влизане в обекта е задължително веднага да

- Като правило е забранено пресичането на белите или
червените линии без разрешение или без придружител.

се запознаете с правилата за посетители.

- Движете се по най-прекия път до вашето
местоназначение.

Забрана за пушене и палене на огън

- Посетителите на обекта винаги трябва да бъдат придружени от

е абсолютно забранено във всички сгради, помещения и
открити пространства в обекта

служител на Л.А.Т България или дежурен охранител.

Проверка на сигурността
- Дежурният охранител е длъжен да проверява превозите средства при влизане и напускане на обекта.
Камиона или автомобила е проверен:
Да

Не

- Паленето на огън, пушенето вкл. и на електронни цигари

- Пушенето е разрешено само на обозначените за целта
места.

Забрана за употреба на алкохол и упойващи
вещества
- Употребата на алкохол и упойващи вещества са
забранени за територията на целия обект.

Управление на движението

Забрана за снимки и видео

- В обекта се прилагат се всички правила от Закона

- Правенето на снимки и видеозаснемането са забранени.

за движение по пътищата.
- Максимално позволената скорост на територията на
обекта е 15 km/h.
- В обекта се допускат посетители само след представяне на доку-

Видеонаблюдение на обекта
- Целия обект се намира под непрекъснато видеонаблюдение.

мент за самоличност.
- Пътниците трябва да напуснат превозното средство и да използват
само пешеходния вход за влизане в обекта.
- Забранено е влизането на превозни средства в складовете, освен за
товаро-разтоварни и ремонтни дейности след предварително одобрение.
- Паркирането на превозните средства е разрешено единствено на
обозначените за паркиране места.
- По време на товаро–разтоварни дейности шофьорът трябва да стои
на безопасно разстояние от превозните средства!

Лични предпазни средства за посетители (ЛПС)
Защитна каска с каишка, светоотразителна жилетка,
защитни обувки с метално бомбе, дрехи с дълги ръкави
и дълъг панталон и предпазни очила (на обозначените
места).

на означените за паркиране места.

ДЕКЛАРАЦИЯ:
С настоящото декларирам, че съм запознат с горепосочените разпоредби и изисквания относно сигурността и безопасността и нося отговорност от мое име или от името на дружеството, която представлявам.
Ще третирам като поверителна и ще пазя в тайна всяка информация,
която ми стане известна по време на посещението ми в обекта.
Съгласен съм с обработката на личните ми данни, записани от системата за сигурност на достъпа.
Запознат съм с повишения риск в обектите на Бореалис Л.А.Т България ЕООД за съхранение на минерални торове и че всички горепосочени разпоредби и изисквания са задължителни за мен.
Запознат съм, че всички ценности, внесени в обекта, са моя отговорност и че Бореалис Л.А.Т България ЕООД не носи отговорност за
евентуални загуби или щети.

Велосипеди, мотоциклети и пешеходци

Приемам условията за достъп в обекта:

- Повишено внимание по време на товаро-разтоварни дейности, в
близост до мотокари и складова техника!
- Абсолютно задължително е носенето на ЛПС от шофьорите след
напускане на камиона - защитна каска с каишка, светоотразителна
жилетка, защитни обувки с метално бомбе, дрехи с дълги ръкави,
дълъг панталон и предпазни очила на обозначените места!

Посетителите трябва да докладват за забелязани
опасности или подозрително поведение в обекта!
Забрана за велосипеди
- Карането на велосипеди в обекта е забранено.

Паркиране на заден ход
- Паркирането се извършва само на заден ход и само

- Велосипедите и мотоциклетите трябва да бъдат
оставени до входа, на обозначените за паркиране места.
- Пешеходците трябва да се движат с повишено внимание.
В случай на инцидент незабавно напуснете
зоната на опасност и се насочете към
сборния пункт, обозначен със следния знак:
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