MacDermid Autotype Limited'e
teslimat ve buradan toplama yapan
Nakliyeciler için Saha Talimatları
MacDermid Autotype Limited'a teslim
edilecek veya oradan toplanacak malları
düzenlerken aşağıdaki gereksinimler
dikkate alınmalıdır. Lütfen sahamıza
teslimattan önce sürücülere bu
talimatların ve ilkelerin bildirilmesini
sağlayın
Genel Taşıma
• Sürücü taşıtı duyarlı bir şekilde
kullanmalı ve MacDermid Autotype
Çalışanları ile onların temsilcileri
tarafından verilen saha
kurallarımıza ve talimatlarımıza
uymalıdır.
• Saha hız limiti 24km/s'dir.
• Sahada her zaman iyi görülebilme
özelliğine sahip yelekler
giyilmelidir.
• Sahaya hayvanlar giremez.
• Sahaya çocuklar giremez.
• Sahanın hiçbir yerinde sigara
içilmez.

• Acil bir durumda, sahayı taşıtınızla
terk etmeye çalışmayın,
MacDermid Autotype personelinin
talimatlarına uymalısınız.
• Taşıt ekibinden başka hiçbir yolcu
sahaya alınmayacaktır.
• Yaya geçitlerinin, kırmızı hatların
veya çift sarı hatların üzerine park
etmeyin.
• Taşıtlar gelişte sahaya yaklaşan
yol üzerinde bulunan DUR
çizgisinde durmalı ve güvenliğe
kaydını yaptırmalıdır.
• Sürücüler, toplama veya teslimat
bilgilerini ve gerekiyorsa iletişim
bilgilerini içeren uygun evraklara
sahip olmalıdır.
• Teslimatları Pazartesi'den
Perşembe'ye 07:00 – 17:00
arasında ve Cuma günleri 07:00 –
15:00 arasında kabul edilir.
• Toplamalar için Sevkiyat
Departmanımızca randevu verilir.

• PALET/POMPA TAŞIYICILARI
SÜRÜCÜLERE ÖDÜNÇ
VERMEDİĞİMİZİ BİLMELİSİNİZ.
• YÜKLENEN/İNDİRİLEN
MALLARA ERİŞİM TENTELİ
KAMYONLARIN YANLARINDAN
OLMALIDIR.
• TESLİMAT/TOPLAMA SABİT
BİR TREYLERDEN YAPILIRSA,
BİR YÜKLEME BÖLÜMÜ
KULLANILMASI
GEREKECEKTİR. BU, BAZI
GECİKMELERE SEBEP
OLABİLİR. GECİKMELER VE
SÜRASTARYA İÇİN
SORUMLULUK KABUL
ETMİYORUZ.
• SÜRÜCÜLER, KENDİ
İŞVERENLERİNİN VERDİĞİ
EKİPMANI KULLANMAYA
İZİNLİDİR.

ADR Gereksinimleri

Tanker Teslimatları

Tehlikeli malzemeleri toplayan veya
teslim eden sürücüler ve taşıtlar, mevcut
ADR düzenlemelerine uymalıdır; bizim
minimum gereksinimlerimiz de bu
düzenlemelerle aynı doğrultudadır:

Tanker Teslimatları için tercih sırasına
göre minimum gereksinimler şunlardır:
• Tanker/sıvı konteyneri, sürücünün
deliği açmak veya içeriği
örneklemek için en üste
tırmanmasını gerektirmeyecek
şekilde tasarlanmalıdır, yeni bu
işlemler zemin seviyesinden
yapılabilmelidir.
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Yazılı talimatlar 5.4.3
ID 1.10.1.4, Sertifika 8.2.1
Plakart/İşaret 8.1.3
Yangın Söndürme Ekipmanı 8.1.4

Tehlikeli Mallar
KURAL - 1.1.3.6. NAKLİYE BİRİMİ
BAŞINA TAŞINAN MİKTARLARA
İLİŞKİN MUAFİYETLER ALTINDA
GELMEZSE GEÇERLİ OLACAKTIR.

Bu mümkün değilse;
• Tanker/sıvı konteyneri, sürücü en
üste tırmanmadan ÖNCE dik
konuma getirilebilecek durumda
olmalı ve sürücünün merdivenden
tanker/sıvı konteynerinin tepesine
geçişi için güvenli koşulları
sağlayabilecek parmaklıklarla
donatılmış olmalıdır.

** Sürücüler, tanker/sıvı konteynerinin
üstüne tırmanmalarına ilişkin risk
değerlendirmesinin bir kopyasını
istediğimizde bize sunmak
konusunda gönüllü olmalıdırlar.

MacDermid Autotype Ltd
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OX12 7BZ
Tel: +44 (0) 1235 771111
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www.macdermidautotype.com
registration number 192795 England

Bu mümkün değilse;
• Tanker/sıvı konteyneri, sürücü
tanker/sıvı konteynerinin üzerinde
çalışırken düşmesini
engelleyebilecek, uygun düşmeyi
önleme tertibatıyla donatılmış
olmalıdır.**
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