ИНСТРУКЦИЯ
ОТНОСНО СПАЗВАНЕ НА ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ НА „ГУДМИЛС БЪЛГАРИЯ” ЕАД КЪМ ЛИЦАТА И
ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА, КОИТО ВРЕМЕННО ПРЕБИВАВАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ФИРМАТА
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Забранено е пребиваването на външни лица, които не са преминали начален инструктаж.
Забранява се на територията на дружеството пребиваването на лица с лоша лична хигиена, неподходящо
облекло, потници, изрязани дрехи и обувки. Панталоните трябва да са дълги и обувките следва да са
затворени съгласно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
Водачът на МПС е длъжен да се грижи за собствената си безопасност и като такъв носи отговорност за
безопасността на други лица при престоя си в района на „ГудМилс България” ЕАД и при изпълнение на
товаро-разтоварни дейности.
Водачът е длъжен да бъде в непосредствена близост до превозното средство.
Абсолютно е забранено консумирането на алкохол на територията на дружеството.
На територията на „ГудМилс България” ЕАД всички шофьори задължително трябва да носят
светлоотразителни жилетки.
Не е разрешено използването на снимачна и записваща техника, освен ако целта на посещението не го
изисква и е съгласувано с Изпълнителния Директор на фирмата.
С особено внимание се подхожда към:
- маршрутите и движението на електрокарите;
- маршрутите и движението на транспортните средства;
- рампите и местата където се извършва товаро-разтоварна дейност;
- местостоянките на транспортни средства, зареждани със суровини от предприятието (брашновози
и др.) и доставящи суровина за дейността;
- местостоянките за зареждане на електрокари;
- опасните зони в предприятието (съоръжения с повишена опасност, товарни асансьори и
платформи и др.);
- опасни зони, свързани с архитектурата в предприятието.
Пушенето в района на предприятието е разрешено само на определените за целта места:
- до кафе-стола – навес, табела и пепелник;
- пред входа на лаборатория и мелница – навес, табела и пепелник;
- пред „Склад готова продукция” – навес, табела и пепелник.
Движението с МПС в района на предприятието се извършва само по определения маршрут.
Ако се извършват товарно-разтоварни работи, да не се започват без осигуряване на МПС срещу самоход
(поставяне на застопорителни клинове).
Шофьорът е длъжен да осигури физическа проверка и проверка по документи на товара на МПС.
Максимално допустимата скорост в предприятието е 5 км/ч.
Забранява се влизането в района на предприятието на технически неизправни МПС, както и на такива с
нередовни документи.
Да не се усилват аудио уредбите на МПС.
Забранява се паркирането по тротоарите.
Транспортните средства, които следва да влязат, да натоварят и да напуснат територията на ГудМилс
България ЕАД, ще бъдат допускани от 06.00 до 15.30 часа. Достъп след този час се допуска само след
разрешение на г-н С. Маламусис.
Забранява се излизането и влизането на товарни МПС-та във времевия диапазон 17.30 – 06.00 часа, освен
ако не е разрешено със заповед на ръководството.
Разрешено е влизането и престоят във времевия диапазон 17.30-06.00 ч. само на МПС с регистрационни
номера по списък, предоставен на охраната.
В периода от 16,30 часа до 06,00 часа и в дните събота и неделя, официални празнични дни външни
посетители и МПС се допускат единствено след разрешение за достъп, обективирано в заповед, подписана
от Изпълнителен Директор.
Забранява се престоят и паркирането на всякакви автомобили и камиони между автокантара и централния
вход, както и в пространството пред самия централен вход на мелницата. На тези, които нарушават това
изискване се указва от охраната да освободят мястото и не се допускат на територията на предприятието.
В случай, че след измерването на даден камион е необходимо да се изчака за получаването на документи,
водачът трябва да върне МПС-то назад.
Забранява се влизането и паркирането на леки автомобили (служебни или външни) зад офисите и кафето,
освен на определените за тази цел места.
Всеки автомобил при влизане на територията на ГудМилс България да бъде проверяван за налични
палети, колички, брашно и други вещи в тях и да се записват на определеното за тази цел място. В случай,

че МПС повреди/счупи бариера на дружеството, транспортната фирма – собственик на МПС възстановява
паричната й стойност.
25. При евентуален разлив на химикал или друг опасен продукт трябва да се докладва. Мястото на разлива
трябва да бъде обезопасено и почистено незабавно като отговорност за наличие и изхвърляне на вече
употребяваните абсорбенти по правилен начин, има Изпълнителя. Не се разрешава извършването на
ремонти на МПС на територията на дружеството.
26. В случай на разлив на химикал или друг опасен продукт, който не може да бъде почистен, замърсеният
район трябва да се барикадира и/или да се поставят предупредителни знаци.
27. В отпадъчните води (в канализационата система) е абсолютно забранено изхвърлянето на нефтени
продукти, както и материали, способни да запушат канализационната система.
28. Задължително се спазва системата на разделно събиране на отпадъци на територията на „ГудМилс
България“ ЕАД.
- Хартия, велпапе - жълти кофи/контейнери, разположени на специално обособени за целта с
надпис площадки.
- Пластмаса и найлон - жълти кофи/контейнери, разположени на специално обособени за целта с
надпис площадки.
- Битови отпадъци – сини кофи
- Строителни отпадъци – генерирането (образуването) на строителни отпадъци, става само при
ремонтни дейности по предварително сключен договор. Получените в процеса на работа
отпадъци се извозват от Изпълнителя на строително-ремонтната дейност.
29. При неспазване на нормите за чистота и опазване на околната среда на територията на дружеството да се
налагат следните глоби на фирмите и лицата, които са допуснали:
А/ Замърсявания с масла или други вредни и опасни вещества:
- 100 (сто) лева/ на 1 капка;
- 200 (двеста) лева/ петно 10 х 10 см;
- 300 (триста) лева петно 20 х 20 см;
- 500 (петстотин) лева/ петно 30 х 30 см;
- 1000 (хиляда) лева/ по-големи петна.
Б/ Неизползване на санитарните възли и/ или нарушение на използването на санитарните възли - налага
се глоба от 1000 лв.
В/ Белене на семки и хранене на нерегламентираните места – глоба 100 лв;
Г/ Хвърляне на боклук /отпадъци/ на нерегламентирани места – глоба 500 лв.;
Д/ Плюене на територията на дружеството или пушене извън регламентираните места – 500 лв.
Е/ Влизане с неподходящо облекло и вид, както и къси панталони, с потници и други изрязани облекла –
500 лв.
Ж/ Не се почистват МПС на територията на дружеството – при нарушение глоба от 1000 лв.
И/ Камиони, доставящи пшеница без покривало – глоба от 100 лв.
30. Заводът е под постоянно видеонаблюдение.
31. Централен евакуационен пункт на предприятието е на тротоара до ж.п коловоза за товарене на трици в
непосредствена близост до автокантара.
ЗАБЕЛЕЖКА: ОБЕКТЪТ Е С ВИСОК РИСК ОТ ПРАХОВА ЕКСПЛОЗИЯ! БЪДЕТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВНИМАТЕЛНИ
И СПАЗВАЙТЕ ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ ПРАВИЛА
И ТАБЕЛИ!СПАЗВАЙТЕ И
ИЗИСКВАНИЯТА ЗА
ТЮТЮНОПУШЕНЕ - САМО НА РАЗРЕШЕНИТЕ И ОБОЗНАЧЕНИ ЗА ТОВА МЕСТА!
Всички водачи на МПС се задължават да спазват Инструкцията за пропускателен режим на КПП във фирмата.
Запознат съм с условията за безопасни и здравословни условия за труд, както и със специфичните опасности и
рискове в „ГудМилс България” ЕАД.Задължавам се стриктно да ги спазвам. С подписа си ДЕКЛАРИРАМ, че
управляваното от мен превозно средство, отговаря на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 852 от 2004 г. НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 29.04.2004 г. ОТНОСНО ХИГИЕНА НА ХРАНИТЕ и е в техническа
изправност, почистено и дезинфекцирано по подходящ начин преди да бъде натоварена и транспортирана стока от
ГудМилс България ЕАД.
.................................................................................................................................................
/регистрационен номер и три имена, и подпис на водача на превозното средство /
Забележка: Документа се попълва еднократно от водача на ПС, в два екземпляра, по един за двете страни, и
екземпляра на водача се предоставя за проверка на охраната, при пристигане на ПС на автокантара на ГудМилс
България ЕАД заедно с трудовия договор.

