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Odbiór ładunku z 
SSAB Borlänge
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BEZPIECZEŃST WO 
PRZEDE 
WSZYSTKIM
Zgodnie z celami firmowymi SSAB ma być 
najbezpieczniejszym na świecie producentem stali. 
Oznacza to, że nikt nie może ulec urazowi w pracy 
– każdy musi wrócić do domu w takim samym stanie 
zdrowia, w jakim przyszedł do pracy. Dotyczy to zarówno 
pracowników firmy, jak i wykonawców oraz dostawców.

Niedostateczne zabezpieczenie ładunku może 
prowadzić do poważnych konsekwencji, dlatego ważne 
jest zabezpieczenie ładunku w sposób skuteczny i 
prawidłowy. Niezbędny sprzęt do zabezpieczenia 
ładunku dostarcza firma spedycyjna lub kierowca.

JEŚLI COŚ SIĘ STANIE,  
ZGŁOŚ ALARM, DZWONIĄC 

POD WEWNĘTRZNY NUMER 
ALARMOWY SSAB

0243

72 112
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ODBIÓR ŁADUNKU  
Z SSAB W BORLÄNGE
Brama południowa to wjazd i wyjazd dla wszystkich 
towarów przychodzących i wychodzących z firmy SSAB 
w Borlänge. Tutaj zgłosisz swoje przybycie i otrzymasz 
instrukcje oraz mapę z numerami punktów drogowych 
wskazującą miejsce, w które masz jechać po odbiór 
ładunku.

Informacja z zasadami dotyczącymi ładunków 
obowiązującymi w SSAB jest wysyłana z wyprzedzeniem 
do firmy spedycyjnej.

Kierowca odpowiada za zabezpieczenie ładunku 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w krajach 
tranzytowych na drodze do docelowego miejsca 
transportu.

Podczas ważenia wyjściowego na bramie południowej 
kierowca otrzymuje list przewozowy po okazaniu 
dokumentu dostawy wydanego w punkcie załadunku.

Adres Ulf Östlings väg 
781 84  Borlänge

Współrzędne N 60°29‘ 7.94“ 
E 15°27‘ 21.45“ 
System: WGS84

 Lat 60.4855389 
Long 15.455958 
System: RT90
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ZASADY OGÓLNE
Dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich, 
przebywając w halach produkcyjnych i załadunkowych, 
należy stosować następujące środki ochronne.

Na terenie zakładu zabronione jest 
spożywanie alkoholu i środków odurzających, 
a także znajdowanie się pod ich wpływem.

Zabronione jest stosowanie ochronnej 
czapki antyskalpowej w halach  
produkcyjnych i załadunkowych.

Palenie dozwolone jest wyłącznie w  
wyznaczonych miejscach. Należy  
pamiętać o występowaniu na terenie 
zakładu substancji łatwopalnych, takich 
jak gaz LPG transportowany rurociągami. 
W związku z tym niezwykle istotne jest 
przestrzeganie zakazu palenia poza 
wyznaczonymi miejscami.

ŚRODKI OCHRONY

Obowiązuje zakaz foto- 
grafowania i filmowania.

Zabronione jest wprowadzanie  
zwierząt domowych na teren zakładu.

Podczas załadunku wyłącznie  
kierowca może wysiadać z ciężarówki.

Zabronione jest zaśmiecanie  
– wyrzucaj odpady w wyznaczonym 
miejscu.

Obuwie ochronne

Roboczy kask ochronny 
(industrial safety helmet)

Sprzęt ochrony słuchu*

Gogle*

Rękawice

Odzież robocza  
zakrywająca całe ciało

Elementy  
odblaskowe

* Gogle ochronne i sprzęt ochrony słuchu należy stosować w wyznaczonych 
miejscach.
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Punkty rozładunku
 1 Zakład powlekania
 2 Zakład zachodni/Blachy długie
 3 Rozładunek kręgów
 4 Skład produktów gotowych/Morgan
 6 Rozładunek produktów walcowanych na zimno
 7 Bloki linowe drugiej jakości
 8 Stacja recyklingu
 9 Przepust Mjälga
 10 Skład produktów gotowych
 11 Merox
 12 Magazyn centralny
 17 Magazyn złomu
 18 Zakład zachodni
 20 Dolomit
 21 Magazyn opakowań
 22 AGA
 23 Rivoli

BRAK WŁAŚCIWYCH 
ŚRODKÓW OCHRONY. 

BRAK ZAŁADUNKU.
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JEDŹ OSTROŻNIE.
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 Maksymalna dopuszczalna prędkość 
dla pojazdów silnikowych wynosi 
40 km/h. W niektórych miejscach 
obowiązują większe ograniczenia 
prędkości – informują o nich znaki. Prędkość  
należy dostosować do panujących warunków. 

 Należy być przygotowanym na to, że niebezpieczne 
sytuacje mogą wystąpić nagle. Wyjazdy i wąskie 
przejścia wymagają zachowania szczególnej uwagi.

 Należy jeździć wyłącznie drogami zaznaczonymi na 
mapie punktów drogowych.

 Zachowuj odległość od ciężkich pojazdów  
– co najmniej 20 metrów.

 Wyprzedzanie na terenie zakładu jest zabronione.

 Pojazdy szynowe mają pierwszeństwo. Należy 
zachować wysoką ostrożność w związku z 
wewnętrznym transportem ciężkich ładunków.

 Parkuj na wyznaczonych i oznakowanych miejscach 
parkingowych.

 Korzystanie z telefonu komórkowego podczas  
prowadzenia pojazdu jest niedozwolone.

 Zabronione jest przechodzenie przez bramy  
– należy korzystać z drzwi dla pieszych.

 Wyłącz silnik na czas trwania załadunku.

 Regularne i wyrywkowe kontrole zabezpieczenia  
ładunku, pasów bezpieczeństwa, prędkości i 
zawartości alkoholu u kierowcy przeprowadzają  
służby bezpieczeństwa zakładu SSAB.

ZASADY RUCHU  
DROGOWEGO

Bezpieczeństwo przede wszystkim – zawsze.  
Prosimy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

 Zwróć uwagę na zasady obowiązujące w 
poszczególnych punktach rozładunku.

 Wszelkie czynności ładunkowe przeprowadza personel 
zakładu SSAB.

 Uwzględniaj wielkość obciążeń punktowych i 
ładowność pojazdu.

 Zawsze korzystaj z bezpiecznego wyposażenia, na 
przykład drabiny, aby wejść na platformę, otworzyć 
lub zamknąć osłonę lub nadbudowę na ciężarówce.

 Kierowca wózka widłowego i operator suwnicy mają 
ograniczoną widoczność, dlatego ważne jest, aby w 
każdej sytuacji utrzymywać z nimi kontakt wzrokowy  
i przekazywać im jasne sygnały.

 Nigdy nie wchodzić pod podwieszony lub unoszony 
ładunek. 

 Zawsze trzymać się w wystarczająco dużej odległości 
od ładowanych towarów.

 Nigdy nie przebywać przed wózkiem, gdy ładunek 
znajduje się na widłach – zamiast tego stawać z boku.

 Nigdy nie przechodzić obok ani z tyłu pracującego 
wózka widłowego lub maszyny. Operator wózka 
widłowego ma ograniczoną widoczność.

 Zabezpieczanie ładunku należy zawsze wykonywać 
w wyznaczonym miejscu. Zabronione jest 
przemieszczanie pojazdu w inne miejsce załadunku  
na terenie zakładu przed zabezpieczeniem 
załadowanego towaru.

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO 
PODCZAS ZAŁADUNKU
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 Upewnij się, że znasz zasady obowiązujące w 
konkretnym punkcie rozładunku; zapytaj personel.

 Po przybyciu do punktu rozładunku przekaż 
listę zlecenia załadunku pracownikowi SSAB 
odpowiedzialnemu za załadunek towarów.

 Dopilnuj, by przestrzeń ładunkowa została otwarta, 
aby umożliwić załadunek.

 Zanim rozpocznie się załadunek przedstaw zalecenia 
dotyczące umieszczenia ładunku i obchodzenia się z nim.

 Jeśli musisz wejść na obszar użytkowania suwnicy, 
upewnij się, że zawsze wiesz, gdzie znajduje się suwnica,  
i utrzymuj kontakt wzrokowy z jej operatorem.

 Zawsze stosuj niewybrakowany sprzęt do 
zabezpieczenia ładunku zgodnie z jego 
przeznaczeniem.

 W celu zabezpieczenia towarów zawsze stosować 
osłony narożników.

 W przypadku zabezpieczania ładunku łańcuchem 
kierowca/firma spedycyjna musi dopilnować, by towar 
nie uległ uszkodzeniu, i zapewnić osłony narożników.

 Wszelkie uszkodzenia towarów lub opakowania 
zauważone podczas załadunku należy odnotować 
w dokumencie przewozowym (np. dziura w 
opakowaniu, zawilgocony materiał lub opakowanie). 
Dokument z odnotowanymi uwagami podpisuje 
kierowca i pracownik dokonujący załadunku. Warto 
udokumentować nieprawidłowości, fotografując je.

PRZED ZAŁADUNKIEM

Towar należy zawsze 
transportować osłonięty i 
dobrze zabezpieczony przed 
wilgocią.

Załadunek cienkiej blachy
Cienkie blachy należy układać, oddzielając je warstwami 
belek układanych równo jedna nad drugą, w odległości 
maks. 1000 mm od siebie. Stosy muszą być podparte na 
całej wysokości od podłoża do wierzchu podkładami, 
które utrzymują je w linii. Przesunięcie lub brak warstw 
oddzielających może spowodować pofałdowanie blachy 
lub powstanie na niej nierówności. Układać cienkie 
blachy w równe stosy.

ZAŁADUNEK I TRANSPORT 
ARKUSZY BLACHY
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Kręgi muszą mieć stałą podporę o konstrukcji 
przypominającej kołyskę, która może wyglądać w różny 
sposób. 

Ważne jest, aby krąg leżał w kołysce, a nie wspierał 
się na podłożu. Odległość od podłoża musi wynosić co 
najmniej 20 mm. Kołyska musi być skonstruowana tak, 
aby nie powodowała wgnieceń w blasze. 

W przypadku kręgów dwojonych ważne jest 
zapewnienie stałej podpory dla każdego kręgu 
składowego. W celu zwiększenia stabilności kręgi 
składowe należy powiązać ze sobą w jak największe 
pakiety.

Załadunek kręgów

Zabezpieczenie

Odległość co najmniej 20 mm od podłoża.



SSAB to skandynawsko-amerykańskie przedsiębiorstwo 
produkcji stali. SSAB oferuje produkty i usługi 
zapewniające wartość dodaną, które zostały opracowane 
dzięki bliskiej współpracy z klientami firmy w celu 
tworzenia silniejszego, wygodniejszego i bardziej 
zrównoważonego świata. SSAB zatrudnia pracowników 
w ponad 50 krajach. Obecnie zakłady produkcyjne SSAB 
znajdują się w Szwecji, Finlandii i Stanach Zjednoczonych. 
SSAB jest spółką notowaną na Sztokholmskiej, a także 
Helsińskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Nasdaq. 

Obserwuj nas w mediach społecznościowych, takich jak:
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter i YouTube.

www.ssab.se
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