Procedura
Warszawa, 16.03.2020
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się
wirusa Covid-19 wdrażamy poniższą procedurę dotyczącą dostaw i odbiorów materiałów
we wszystkich oddziałach spółki König Stahl.
1. Osoby zgłaszające się z dostawą materiałów na teren firmy König Stahl Sp. z o.o. winny:
• przekazać informację o swoim przybyciu telefonicznie podając dane identyfikujące daną
dostawę oraz nr telefonu:
o w godzinach 8:00 -16:00 do Działu Logistyki
o w godzinach 16:00 -8:00 bezpośrednio do magazynu
• oczekiwać na parkingu na wezwanie telefoniczne.
2. Osoby zgłaszające się z po odbiór materiałów na teren firmy König Stahl Sp. z o.o. winny:
• przekazać informację o swoim przybyciu telefonicznie podając dane identyfikujące daną
dostawę oraz nr telefonu do działu handlowego,
• oczekiwać na parkingu na wezwanie telefoniczne.
3. W celach kontaktowych prosimy zleceniodawców o podanie numeru telefonu do kierowcy na
dokumencie dostawy lub w upoważnieniu do odbioru materiału.
4. Kierowca poza podstawowymi środkami ochrony (kask, obuwie ochronne, itp.) powinien
posiadać rękawiczki oraz maskę ochronną.
5. Na terenie König Sp. z o.o. kierowców obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania kabiny
samochodu, również podczas załadunku/rozładunku materiału. Kierowca może opuścić kabinę
tylko i wyłącznie na wezwanie pracownika König Stahl Sp. z o.o. Kierowca przed opuszczeniem
kabiny powinien założyć maseczkę, rękawiczki i ograniczyć kontakt z pracownikiem König Sp. z
o.o. do minimum.
6. W celu skrócenia czasu przebywania na terenie spółki, kierowca zobligowany do przygotowania
samochodu do załadunku / rozładunku bezpośrednio przed wjazdem na halę magazynową spółki:
• odpięcie pasów
• otwarcie naczepy
• rozłożenie dachu
7. Dokumentacja wyładunkowa przyjmowana będzie od kierowców tylko w jednorazowych foliach
ochronnych (w tzw. „koszulkach”)
8. Kierowca, który wykazuje oznaki choroby (gorączka, kaszel, katar) może zostać niewpuszczony na
teren spółki lub może otrzymać nakaz opuszczenia terenu firmy König Stahl Sp. z o.o.
9. Pracownicy działu logistki zobowiązani sią do zabezpieczenia wejść i bram przed wejściem osób
trzecich. (zawsze zamknięte bramy i drzwi).
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