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Drodzy Klienci, Przewoźnicy, Współpracownicy 

w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją dotycząca Koronawirusa prosimy o zachowanie poniższych 
zasad w celu minimalizacji kontaktów z osobami potencjalnie roznoszącymi wirusa w czasie realizacji usług.  

Wytyczne dla kierowców przyjeżdzających do miejsca załadunku/ rozładunku:  

1. Kierowca podjeżdża na parking przy zakładzie, parkuje samochód, nie wychodzi z kabiny tylko dzwoni 
do Spedytora lub na wskazany w zleceniu numer do sekretariatu z informacją, że dotarł na miejsce i w 
razie potrzeby pozostawia swój nr telefonu. 

2. Spedytor / Pracownik sekretariatu kolejkuje transport i informuje magazyniera o przyjeździe danego 
samochodu. 

3. Spedytor / Pracownik sekretariatu informuję kierowcę o podjeździe na plac magazynowy – do tego 
czasu Kierowca ma zakaz poruszania się pojazdem jak i spacerowania po terenie zakładu. 

4. Kierowca podjeżdża na portiernię, dezynfekuje dłonie, ( jeżeli posiada - wkłada rękawiczki, maseczki 
ochronne ) wpisuje się w rejestrze. 

5. Następnie kierowca ustawia samochód w wyznaczonym polu na placu magazynowym, nie wysiada z 
auta, chyba że celem otwarcia naczepy lub innych jedynie niezbędnych działań przy samochodzie. 

6. Kierowca nie porusza się samodzielnie po placu magazynowym ani po terenie zakładu. 
7. Po zakończeniu załadunku kierowca czeka na dokumenty przewozowe, które dostarcza mu 

magazynier. 
8. Kierowca ma obowiązek być zaopatrzony w produkty zabezpieczające, bakteriobójcze i dezynfekujące 

dla własnego i innych bezpieczeństwa. 

Profilaktyka – w ślad za opinią Ekspertów ds. chorób zakaźnych ze Światowej Organizacji Zdrowia  oraz 

Głównym Inspektoratem Sanitarnym zalecam : 

1. Myj ręce tak często, jak to możliwe, 

2. Dezynfekuj przedmioty i powierzchnie, 

3. Unikaj kontaktów z osobami chorymi, 

4. Nie dziel się ręcznikiem z osobą chorą, 

5. Zrezygnuj z czułych powitań – podawanie rąk, uściski etc, 

6. Nie dotykaj twarzy, nosa oraz oczu przed dezynfekcją rąk, 

7. Unikaj tłumów, nie tylko w czasie największego zagrożenia, 

8. W miejscach publicznych noś rękawiczki i zachowuj bezpieczną odległość od innych, 

9. Ogranicz obieg dokumentów, przy kontakcie z korespondencją korzystaj z preparatów ochronnych, 

10. Ogranicz kontakty towarzyskie. 

Jeśli zaobserwujesz u siebie objawy, wysoką gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, poinformuj o tym 

pracodawcę oraz zasięgnij natychmiastowej pomocy lekarskiej. NIE IGNORUJ OBJAWÓW ! 
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