
 
 

TALİMAT 

OMSKTEHUGLEROD firmasının Volgograd şubesinden İS Karası yüklemesi yapacak araç sürücüleri içindir 

 

Sayın Sürücüler! 

 

Kuruluşumuz içerisinde İş Güvenliği, yangın güvenliği ve asayiş konularında uygulanması gereken katı kurallar vardır. Buna 

bağlı olarak aşağıda belirttiğimiz kurallara uymanızı rica ediyoruz:  

Yüklenmesine izin verilmeyen araçlar: 

- tentesinde hasar bulunan araçlar; 

- Çekici ve Dorsede yüke hasar verebileceğin düşünülen parçalar bulunan araçlar; 

- Jumpo tipi alçak dorseli araçlar 

- dorse tabanı iyi durumda olmayan araçlar (yükleme esnasında palet ağırlığı ve Froklift ağırlığı yaklaşık 2 tonluk 

baskıya dayanabilecek durumda olmalıdır) 

- 6 supenzet’ten ( gergi kayışı) az sayıda bulunduran araçlar   

 

Sürücü yükümlülükleri: 

1. Mobil telefon numaralarını Dış Ekonomik ilişkiler çalışanlarına bildirmeleri 

2. en az 6 adet dupanzet gergi Kayışı bulundurmak ( supanzetlerin uzunluklarının en az 12 metre genişlikleri 5 

cm olmak zorunda) akdi durumda yükleme gerçekleşmeyecektir.  

3. Uygunluk talimatı alındıktan hemen sonra  zaman kaybetmeden fabrika sahasını terk edip gümrük işlemleri 

için gümrükleme sahasına basılması 

4. söz konusu talimatlara uyumlası. 

 

Fabrika kimyevi tehlikesi olan bir kuruluştur!!! 

Sürücü ve kendisine eşlik eden kişiler kesinlikle aşağıda belirtilen kurallara uymakla yükümlüdürler. 

fabrika sahasında Bulunulduğunda yapılması gerekenler:  

1. kati şekilde güzergah ve park alanlarına  Belirtilmiş GÜZERGAH Haritasına göre uymak zorundadırlar 

2. fabrika içinde belirlenmiş «Место для курения»sigara içme alanları dışında sigara içilmememesi 

3. Çöplerin sadece Çöp Kutularına «Мусор / Garbage» bırakılması 

4. Yükleme esnasında Forklift operatörlerinin talimatlarına uyulması 

5. Asayiş kurallarına uyulması 

6. güvenlik görevlilerinin taleplerinin karşılanması 

 

Fabrika alanında Kesinlikle Yasak olan davranışlar. 

1. Alkollü içeceklerin fabrika alanına sokulması ve kullanımı 

2. Aracı bırakmak ve araçtan uzaklaşmak 

3. Fabrika alanından; fabrika çalışanları (Dış ekonomik ilişikler departmanı) ve güvenlik elemanlarından izin 

almadan çıkmak 

4. Kirletmek yada fabrika alanını yanıcı maddeler (mazot, benzin) ile kirletmek. 

 

Geceleri Fabrika alanına Giriş ve Çıkışlar KESİNLİKLE YASAKTIR! 

 

Fabrika Çalışanları tarafından herhangi bir şekilde rahatsız edilmesi durumunda ( para istenmesi gibi) yada herhangi 

bir sorun durumda Dış Ekonomik İlişkiler Departmanına aşağıda belirtilen numaralardan başvurabilirsiniz.  

(+7 8442) 66 58 20, 66 59 15, 66 59 04, 66 58 43, 66 58 91.) 

 

 

Rusya Federasyonu Kanunlarına göre rüşvet vermek adli cezası olan bir suçtur. Önemle rica ediyoruz, çalışanlara 

parasal ya da materyal olarak herhangi bir şekilde teklif etmeyiniz. 

 



 
Yabancılar tarafından size karşı rahatsız ve tehdit edici durumlarda zaman kaybetmeden aşağıda belirtilen kontak 

numaralarına bildirmenizi önemle rica ederiz 

Fabrika Alanı içerisinde 

İşletme Güvenlik Sorumlusu  (+7 8442) 66 59 80; 

Fabrika Alanı Dışında 

Nöbetçi Polis  +7 8442) 62-40-20; 

Krasnaarmenskiy Gümrük Alanında 

Gümrük Müdürü Svetyuha Anatoliy Mihailovich (+7 8442) 99 16 21, 40 28 22; 

Gümrük Memurları: (+7 8442) 99 16 38, 99 16 40, 99 16 35. 


