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Informații importante pentru toți șoferii!  

Dumneavoastră transportați pentru KLEYLING mărfuri IFS (alimente, materiale pentru ambalarea mărfurilor și / sau produse de uz 

casnic etc.)    Vă rugăm să rețineți în timpul transportului / încărcării / descărcării următoarele instrucțiuni de igienă și siguranță: 

Pentru propria siguranță 

 

+ 
 

 

 
 

 

 

• Purtați în timpul încărcării și descărcării o vestă de salvare și încălțăminte de 

protecție! 

• Aveti grijă de haine curate și  încălțăminte curată (obligatoriu!)!  

 

+ 

 

 

+ 

 

• Înainte de preocuparea cu alimentele spălați și desinfectați mâinile! 

• Păstrați distanța minimă (1,5m) de oameni!  

• Purtați obligatoriu masca în timpul incărcării / descărcării cât și în timpul securizării 

mărfurilor! 

Curățenie în zona de încărcare 

 

 

+ 
 

 

+ 
 

• În zona de încărcare nu se mănâncă, nu se bea și nu se fumează! 

• Nu se depun genți, rucsacuri străine în zona de încărcare! 

• Nu se iau în călătorie animale domestice!      

Igienă si siguranță la încărcare 

 

• Verficați înaintea încărcării că spațiul de marfă este curat, nu este umed, nu 

miroase și / sau este intact!   

• Mărfurile IFS nu pot fi transportate decât dacă camionul este în ordine! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Verificați că încărcați marfa / expedierea corectă și că toate mărfurile / expedierile 

sunt curate și intacte!   

• Informați neapărat imediat KLEYLING în caz că se ivesc probleme!  
 

 

Interdicție de încărcare combinată: Alimentele nu se incarcă/se transportă impreună 

cu 

• mărfuri periculoase 

• deseuri / gunoaie, materiale reciclabile, ambalaje! 

 

Obligatoriu (prin lege): securizarea mărfurilor  

• Dumneavoastră sunteți responsabil de securizarea mărfurilor! 

• Aveți grijă de securizarea corectă și completă!  

Siguranță în timpul transportului 

 

 

• Spațiul de marfă nu se deschide în timpul transportului!  

• Camionul se încuie mereu! Nu se permite intrarea persoanelor necunoscute în 

camion și în spațiul de marfă!      

• Opriți camionul doar în locuri de parcare și odihnă sigure!  

• În caz de accident, semne de spargere, vandalism, deteriorare intenționată a 

camionului � vă rugăm să informați imediat KLEYLING și poliția!  

Mulțumim  

pentru susținere! 
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