
 
 
 
Bezpečnostní pravidla pro návšt ěvníky a zam ěstnance spedi čních a externích firem 
v areálu hlavního skladu spole čnosti SIMONA  
 

I. Pravidla silni čního provozu  

 
V celém areálu závodu platí německá vyhláška o pravidlech silničního provozu. Je nutné 
dodržovat maximální povolenou rychlost 10 km/h. Platí naprostý zákaz předjíždění. Firemní 

doprava má v celém areálu závodu přednost a všichni účastníci provozu se musejí chovat 
ohleduplně. 
 

II. Všeobecný po řádek 
 

a. Přístup do areálu závodu je povolen pouze zaměstnancům firmy a případně 

nahlášeným osobám a nákupčím v závodní prodejně.  
 

b. Návštěvy mohou využívat parkoviště před hlavní branou. Větší skupiny návštěvníků 

prosíme, aby možnosti parkování předem prodiskutovaly s vedením závodu. Externí 
firmy řeší možnosti parkování během provádění prací v hlavním skladu při registraci 
v kanceláři skladu. 
 

c. Odstavovat vozidla v areálu závodu je povoleno pouze na plochách, které jsou 
k tomuto účelu vyznačené. 
 

III. Bezpečnost práce a čistota 
 

a. Návštěvníci po registraci v kanceláři skladu obdrží reflexní vesty. Jsou povinni je 
nosit  ve všech prostorech. Výjimku představují vyznačené cesty a kanceláře. 
 

b. Řidiči spedičních firem a zaměstnanci externích firem jsou povinni nosit výstroj pro 
osobní ochranu (bezpečnostní obuv a reflexní vestu).  
Výjimku představují vyznačené cesty, společenské místnosti a kanceláře.  

 
c. V celém areálu závodu je obecně zakázáno konzumovat a přechovávat alkohol 

a drogy. 
 

d. V celém areálu závodu je zakázáno kouřit, s výjimkou speciálně vyznačených 
kuřáckých zón. 
 

e. Je zakázáno pořizovat fotografie a videozáznamy. Výjimky musí schválit vedení 
závodu. 
 

f. V areálu závodu je zakázáno čistit ložné plochy vozidel. 
 

IV. Vylou čení odpov ědnosti 
 

a. Nároky na náhradu škody za utrpěné materiální škody či poranění osob jsou obecně 

vyloučeny. Návštěva/pobyt v celém areálu závodu je na vlastní nebezpečí. 
 

b. Jakékoliv nehody je nutno okamžitě nahlásit vedení závodu. 
 

 
Je nutno dodržovat pokyny vedení závodu či odborného personálu. 
 

Vedoucí závodu, hlavní sklad            Kirn, prosinec 2013 


