Rutine noi pentru companiile de transport începând
din data de 13.03.2020
Informații generale
•

Introducem rutine noi pentru companiile de transport pentru a asigura un mediu de lucru sigur pentru
toată lumea în timpul pandemiei de coronavirus (Covid-19).

•

Dacă există o suspiciune că un conducător auto poate fi infectat, trebuie anunțată societatea de transport
relevantă.

•

Dacă există o suspiciune de coronavirus la o unitate de producție Moelven, Moelven va anunța toate
companiile de transport care asigură transportul pentru unitatea respectivă.

•

Păstrați o distanță sigură de cel puțin 1 metru (conform recomandărilor autorităților sanitare). Scopul
acestor rutine noi este de a evita contactul fizic între persoanele care lucrează în dispecerat, șoferii de
stivuitoare și șoferii de camioane.

•

Păstrați o atenție sporită la igiena mâinilor
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Rutine de rezervare:
•
Acest document privind „noile rutine pentru companiile de transport” trebuie trimis managerului de rezervări de fiecare dată când este rezervat un transport.
Rutinele de încărcare și descărcare:
•
Șoferul camionului parchează în zona desemnată.
•

Șoferul camionului trebuie să aibă următoarele detalii scrise pe foaia de hârtie în formă lizibilă de la o distanță de cel puțin 1 metru: o listă de încărcare și/sau numărul comenzii, locul
destinației finale și locul de trecere a vămii. Aceasta trebuie prezentată personalului dispeceratului/șoferului de stivuitor.

•

Șoferul camionului pregătește remorca pentru încărcare și rămâne în cabina remorcii. Toți șoferii de camioane care participă în timpul încărcării trebuie să mențină o distanță de cel puțin 1
metru față de celelalte persoane care lucrează în aceeași zonă.

•

Încărcătura este încărcată în mod obișnuit și șoferul camionului asigură încărcătura ca de obicei.

•

După încărcare, șoferul stivuitorului preia documentele de la dispecerat și le plasează astfel încât să fie accesibile pentru conducătorul auto pe remorcă. Este important să se păstreze o
distanță sigură între persoane (de cel puțin 1 m)

•

După finalizarea încărcării și asigurării încărcăturii, șoferul camionului semnează 1 exemplar al avizului de însoțire a mărfii și îl plasează în locul desemnat sau în „cutia poștală” (care este
stabilită local).

•

Șoferul camionului ia 2 seturi de avize de însoțire a mărfii

•

Este responsabilitatea șoferului camionului de a verifica dacă încărcătura este asigurată bine.

•

Șoferul camionului pregătește remorca și pleacă.
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Aceste îndrumări pot fi adaptate pentru a se satisface
nevoile specifice de la locul de producție respectiv
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