Pokyny pro řidiče pohybující se v areálu firmy SERVISBAL OBALY s.r.o.
PROSTOR JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Adresa: SERVISBAL OBALY s.r.o., Na Poříčí 661, 518 01 Dobruška
POZOR – po sjezdu z Opočenské ulice 2. odbočka vpravo – značeno směrovou tabulí (GPS navigace Vás povede
do 1. odbočky ulice Na Poříčí, ale ta je pouze pro osobní vozidla – návštěvy)

Mapa vjezdu do areálu pro kamiony

1. Příjezd do areálu
Zastavte před závorou, vypněte motor a zvoňte pro další informace.
Odbaví Vás obsluha kanceláře Příjem/výdej zboží.
Sdělte název firmy, info, co vezete - pro co jedete.
Budete navigováni, ke které hale či rampě máte zajet. Schéma areálu s označením budov naleznete přímo na vstupní
informační tabuli.
Můžete být vyzváni k příchodu do kanceláře Příjem/výdej zboží. Zaparkujte vozidlo na vyhrazeném parkovišti
(NEZASTAVUJTE V KOMUNIKACI A NEBLOKUJTE PRŮJEZD).
Prosím dodržujte pokyny na informační tabuli a řiďte se
dopravním značením!

Příjezd do areálu
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Informační tabule před vjezdem

2. Kancelář příjem/výdej zboží
V kanceláři odevzdáte dodací list/fakturu. Budete nasměrováni na vykládku / nakládku.

3. Vykládka / nakládka
Řidič vyčká příchodu obsluhy skladu před budovou, kam byl nasměrován.
Vstup řidiče do skladu je možný pouze se souhlasem obsluhy skladu a řidič musí mít na sobě výstražnou vestu.
Po vykládce obdržíte potvrzení o dodání (potvrzuje obsluha skladu razítkem), popřípadě doplnění jiných informací –
poškození, výměna palet…

Zákaz manipulace s oleji a jinými motorovými kapalinami, oprav vozidel a jejich mytí platí v celém areálu
firmy.

4. Výjezd z areálu
Po vjezdu na indukční smyčku dojde k automatickému otevření závory a opouštíte areál.

Děkujeme, že se řídíte uvedenými instrukcemi.
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