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Güney Graz Mal Terminali (Güterterminal Graz Süd), 8402 Werndorf işletme arazisine yaya ya da araçla girmeye
ilişkindir (Güney Graz Terminali'ndeki davranış kurallarında alıntı)

Terminalde güvenlik yeleği giyilmesi gereklidir. Vinçlerin çalışma sahasında taşıtların
dışında iken kask takma zorunluluğu vardır.
Komple terminal arazisinde Trafik Yönetmeliği geçerlidir. Azami hız saatte 30 km'dir.
Aktarma bölgesinde geri geri gitmek yasaktır.
Güney Graz Terminali bir demiryolu işletmesidir. Vinçlerin, forkliftlerin, terminal çekicilerinin ve raylı taşıtların önceliği vardır. Raylara benzer demiryolu geçişlerinin engellenmemesi ve bir sonraki raya asgari 1,8 metre mesafe bırakılması gereklidir.
Raylı sistemlere girmek yasaktır. Demiryolu taşıtlarına binmek, raylı taşıtlara tırmanmak, taşıtların altına girmek, tampon veya kavramalara tırmanmak yasaktır.
Komple aktarma bölgesinde sigara içmek, ateş ve çakmak-kibrit yakmak yasaktır
(taşıtların içinde de)!
Asılı yüklerin altında dolaşılamaz. Vinç ve aktarma aletlerine yeterli bir asgari güvenlik
mesafesi bırakılmalıdır.

Forklift trafiğine dikkat edilmelidir!

Kısmen yüksek gerilim. Dikkat: Hayati tehlike!
Yüklenecek birimlerin aktarma işlemi, ancak kamyon çalışmaz haldeyken ve kamyon
sürücüsü ile yetkili terminal personelinin bilgisi dahilinde gerçekleşebilir. Kamyon
sürücüsü yüklemeye hazır olduğunu eliyle işaret eder (bkz. sayfa 2). Yükleme ve
boşaltma işlemi, ancak aktarma aleti kaldırma aracı ile beraber tamamen geri çekildiğinde bitmiş sayılır.
Araziye giriş riski kişinin kendisine aittir! Taşıt kapısı açılırken, raylı taşıtlara ve vinçlere
dikkat edilmelidir. Yola girilirken, özellikle de yüklenecek birimlerin veya taşıtların
arkasından çıkarken, özellikle dikkatli olunmalıdır.
Herkes, olayları ve olağandışı durumları vakit geçirmeksizin terminal idaresine bildirmekle yükümlüdür!
Terminal idaresi:

+43 (0) 3135 55943 510

İşletme itfaiyesi: +43 (0) 3135 54445 30 veya +43 (0) 699 111 102 16
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Terminal ziyaretçilerinin terminal idaresine veya kontrol noktasına kayıt yaptırmaları zorunludur!



Terminal personelinin tâlimatlarına mutlak surette riayet edilmesi gerekmektedir!



Terminal davranış kurallarına aykırı davranışlar, binaya girme yasağına, cezai kovuşturmaya ve
tazminat taleplerine yol açabilir!

Aktarma işlemleri sırasında yol gösterirken aşağıdaki el işaretlerinin kullanılması gerekmektedir:
Anlam
Dikkat,

Açıklama

Resim

Kolu düz biçimde kaldırın.

Yol gösterme işleminin başlangıcı
Dur

Her iki kolu da yana doğru açın ve bu pozisyonda
tutun.

Mesafe işareti

Kaydedilecek mesafe, iki el arasındaki mesafeyle
gösterilir.
İstenen mesafeye ulaşıldığında, “Dur” işareti verilmelidir.

Hareket yönü

Hareket yönünü göstermek için kullanılacak kol
hafif bükülür ve ileri-geri hareket ettirilir.

Kaldır

Kalkık vaziyetteki kol ile daireler çizin.

İndir

İnik vaziyetteki kol ile daireler çizin.

Gel

Her iki kolla ve avuç içleri bedene bakar durumda
yaklaş işareti yapın.

Git

Her iki kolla ve ellerinizin üst kısmı bedene bakar
durumda uzaklaş işareti yapın.

Yol gösterme işleminin sonu
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Kollarınızı göğsünüzün üzerinde çapraz biçimde
birleştirin.
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