A TAL átvételi rendszere és
biztonsági utasítások a hulladékszállító gépjárművek vezetői számára
A kezelőszemélyzet útmutatásait feltétlenül be kell tartani.
A következő biztonsági védőruházatot kell viselni: erős, zárt lábbeli, figyelmeztető
mellény vagy figyelmeztető kabát fényvisszaverő csíkokkal, védősisak.
Alkoholtilalom és általános dohányzási tilalom van érvényben a külső
területeken. A mérleg mellett található egy dohányzásra kijelölt hely.
Higiéniai okokból enni és inni csak a zárt tehergépkocsiban engedélyezett. A
gépkocsivezető a felelős a tehergépjárműben együtt utazó összes személyért.
A közúti közlekedés szabályai érvényesek.
A lépéstempót be kell tartani.
A méretes hulladékolló magasságában elhelyezett piros forgólámpa működése esetén
a területet messze el kell kerülni!
A billentő helyeken lévő hálókat és ponyvákat csak közvetlenül a kirakodás
előtt távolítsa el.
Hulladékok átvételi ideje:

Hétfőtől péntekig
Utolsó beengedés
méretes hulladékoknál

Méretes hulladékok kezelése szünetel

06:00 órától 22:00 óráig
21:00 órakor,
20:00 órakor
13:30 órától 14:00 óráig

A hulladékszállítások menete
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Felhajtás a rámpán a stoptábláig.
A gépkocsivezetők a stoptáblánál a tehergépkocsiban várakoznak. A
gépkocsivezetők eligazítást kapnak a TAL-munkatársaktól, és ezt mindkét fél

megerősíti az aláírásával az Áthaladási igazoláson.
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Az új gépkocsivezetők egy első eligazításban részesülnek.
A tehergépkocsin kívül, a billentő előtt végzett munkálatoknál a vontatógép első
tengelye az ereszcsatorna előtt helyezkedik el.
A billentő helyen lévő ponyvák és hálók eltávolítása során használható a TAL guruló
létrája. A tároló szélétől 6 méteres biztonsági távolságot kell tartani a
lezuhanásveszély miatt.
A tároló szélét csak bezárt forgórács esetén szabad megközelíteni.
A kirakodás csak zöldre kapcsolt jelzőlámpa esetén történhet. Az irányító
személy jelzésére vagy a jelzőlámpa pirosra váltása esetén a kirakodást
azonnal be kell fejezni. Az irányító személy dönt a rakomány visszairányításáról,
ill. előbillentéséről. Feltétlenül követni kell az utasítását.
A kirakodást követően, a járművel előre kell hajtani, és a forgórácsot azonnal be
kell csukni. A billentési helyet tisztára seperten kell átadni. A seprés csak
becsukott forgórácsnál történhet.
Az irányítók az Áthaladási igazoláson megerősítik, hogy a folyamat az előírásoknak
megfelelően történt. A visszaút a mérleghez a rámpán az egyéb forgalmi terhelés
figyelembe vételével, lépéstempóban történik.
A mérlegen megkapja a kitöltött szállítási okmányokat és mérlegelési igazolásokat a
további intézkedésekhez. A kihajtás közvetlenül történik a TAL üzemterületéről.
További jó utat!

