Veiligheidsregels Rail Service Center Rotterdam –

uitgave 1 -2017

Welkom bij Rail Service Center Rotterdam BV. Bij betreding van het RSC terrein verzoeken wij u om de hierna
volgende voorschriften na te leven. Bij overtreding van één van deze voorschriften loopt u het risico niet meer
toegelaten te worden op de RSC terminal.

010 4913645

STACKS

Algemene veiligheids- en terreinvoorschriften op RSC Rotterdam

Het betreden van het terrein is voor eigen risico.

Het gebruik van veiligheidskleding, veiligheidsschoenen helm is verplicht in het operationele gebied.

Instructies van het personeel dienen opgevolgd te worden.

Gebruik van voorgeschreven beschermingsmiddelen (helm, signalerende veiligheidskleding en
veiligheidsschoenen) verplicht.

Volg alleen de aangegeven routes. Alle overige gebieden zijn verboden gebied.

Terminaltrekkers, Reachstackers en ander RSC materieel hebben ALTIJD voorrang op het overige verkeer.

Parkeren van voertuigen op de terminal is niet toegestaan.

Het versperren van overgang en wegen is verboden.

Het is verboden om onder een last door te rijden.

Tijdens het laden en lossen dient de chauffeur zich zichtbaar op te stellen voor het operationele personeel.
Beveiliging en veiligheid
RSC Rotterdam voldoet aan strenge wet en regelgeving op o.a. het gebied van gevaarlijke stoffen. Om aan deze
wetgeving te blijven voldoen is het mogelijk dat wij een extra identiteits- en of ADR controle uitvoeren.
Toegang terminal
De toegang is toegankelijk doormiddel van:

Cargocard voor vrachtwagenchauffeurs

Personeelsbadge voor eigen medewerkers

Registratie van bezoekers door procesleiding
Calamiteiten/incidenten
Alle ongevallen, incidenten zoals lekkages van gevaarlijke stoffen, maar ook schades moeten direct gemeld worden bij
een medewerker van RSC Rotterdam of bij de procesleiding: 010 4913645. Volg bij calamiteiten alle instructies van
het personeel op!
Communicatie
Van iedereen die het terrein betreedt verwacht RSC Rotterdam dat hij/zij op redelijke wijze kan communiceren in de
Nederlandse, Engelse of Duitse taal.
Spoorwegovergangen
Alle overwegen op RSC Rotterdam zijn voorzien van beveiliging door middel van verkeerslichten. Als
voorwaarschuwing voor een naderende spoortrein gaan de lampen knipperen. Het wegverkeer dient dan de overweg
vrij te maken. Zolang de rode lamp brand is het niet toegestaan om de overweg te kruisen.
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