Jaunas transporta uzņēmumu rutīnas sākot ar
13.03.20
Vispārīga informācija
•

Mēs ieviešam jaunus transporta uzņēmumu paradumus, lai nodrošinātu drošu darba vidi ikvienam
koronavīrusa (Covid-19) pandēmijas laikā.

•

Ja pastāv aizdomas, ka vadītājs var būt inficēts, par to jāpaziņo attiecīgajam transporta uzņēmumam.

•

Ja ir aizdomas, ka koronavīruss ir novērots Moelven ražošanas daļā, Moelven jāpaziņo visiem transporta
uzņēmumiem, kas nodrošina transportēšanu uz šo daļu.

•

Atrodaties drošā attālumā vismaz 1 metru (pēc veselības aizsardzības iestāžu ieteikuma). Šo jauno rutīnu
mērķis ir izvairīties no fiziska kontakta starp tiem, kas strādā nosūtīšanas birojā, autoiekrāvēju vadītājiem
un kravas automašīnu vadītājiem.

•

Pastiprināti koncentrējieties uz roku higiēnu
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Rezervāciju rutīnas:
•
Šis "jaunās transporta uzņēmumu rutīnas" būtu jānosūta rezervācijas vadītājam katru reizi, kad transportēšana ir rezervēta.
Iekraušanas un izkraušanas rutīna:
•
Kravas automašīnu vadītāju parki ir norādītajā vietā.
•

Kravas automašīnu vadītājam jābūt šādai informācijai, kas uzrakstīta uz papīra lapas, kura ir salasāma no minimālā 1 metra attāluma: kravas saraksts
un/vai pasūtījuma numurs, galamērķa vieta un muitas šķērsošanas vieta. Šo parāda nosūtīšanas biroja personālam/autoiekrāvēja vadītājam.

•

Kravas automobiļa vadītājs sagatavo piekabi iekraušanai un paliek viņa/viņas piekabes salonā. Visiem kravas automašīnu vadītājiem, kuri piedalās
iekraušanas laikā, jāturas minimāli 1 metra attālumā no citiem, kas strādā tajā pašā teritorijā.

•

Krava tiek iekrauta parastajā veidā un kravas automašīnas vadītājs nodrošina kravas piegādi kā ierasts.

•

Pēc iekraušanas autoiekrāvēja vadītājs paņem dokumentus no nosūtīšanas biroja un novieto tos vadītājam pieejamā vietā uz piekabes. Ir svarīgi
saglabātu drošu attālumu vienam no otra (vismaz 1 m)

•

Kad kravas iekraušana un nostiprināšana ir pabeigta, kravas automobiļa vadītājs paraksta 1 piegādes dokumenta kopiju un novieto to norādītajā vietā vai
"pastkastītē" (tiks uzstādīta lokāli).

•

Kravas automašīnas vadītājs ņem 2 piegādes dokumentu komplektus

•

Tas ir kravas automašīnas vadītāja pienākums pārbaudīt, vai krava ir droši nostiprināta.

•

Kravas automobiļa vadītājs sagatavo piekabi un brauc prom.
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Šīs vadlīnijas ir iespējams pielāgot konkrētām vajadzībām
atsevišķās ražošanas vietās
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