HUTCHISON PORTS ECT DELTA

VEILIG EN BEVEILIGD

Welkom op de ECT Delta terminal. Onze terminal wordt dagelijks druk
bezocht. Niet alleen onze eigen medewerkers, ook nautische dienstverleners,
vrachtwagenchauffeurs en bezoekers rijden af en aan. Daarom zijn beveiligingsen veiligheidsregels belangrijk voor u én voor ons. In deze folder hebben we
de belangrijkste regels op een rij gezet. Lees de folder aandachtig door en
volg de regels altijd op.
BEVEILIGING

De ECT Delta terminal voldoet aan verschillende beveiligingswetgeving (ISPS en AEO). De
toegang op de terminal wordt door Beveiliging gecontroleerd. Elke bezoeker dient aangemeld
te zijn, in bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs en zich desgevraagd te legitimeren. Bij het
aanmelden dient het kentekenbewijs van het voertuig te worden getoond. Steekproefsgewijze
extra identiteitscontrole en/of visitatie voor in- en uitgaand verkeer behoren tot de mogelijkheden.

POORTINSTRUCTIE

Voordat een bezoeker de terminal mag betreden moet er eerst een veiligheidsinstructie worden
gevolgd. Deze instructie wordt afgesloten met enkele vragen die juist moeten worden beantwoord
zie: https://ect.toegangsbeheer.com
De poortinstructie geldt niet voor vrachtwagenchauffeurs die een container komen laden of lossen.

VEILIGHEID

Op alle ECT-terminals gelden de regels uit het Bedrijfsverkeersreglement en het Veiligheidshand
boek. Deze treft u aan op www.ect.nl. Net als op de openbare weg, is het van groot belang altijd op
de verkeerssituatie te letten. Pas zonodig uw rijgedrag aan.

DE BELANGRIJKSTE VEILIGHEIDSREGELS
ALGEMEEN

•	
Aanwijzingen van Beveiliging moeten altijd worden opgevolgd.
•	Passagiers, kinderen en (huis)dieren meenemen is niet toegestaan.
•	Het is alleen toegestaan de aangegeven routes te volgen.
•	Maximum snelheid op de doorgaande wegen is 50 km/uur.
• Maximum snelheid op de kade is 30 km/uur.
•	Inhalen van andere voertuigen is verboden, met uitzondering van stilstaande en zeer langzaam
rijdende voertuigen (minder dan 10 km/uur).
•	De signalering van de verkeerslichten dienen altijd te worden opgevolgd. Bij niet werkende
verkeerslichtinstallaties gelden de normale verkeersregels.
•	Het is niet toegestaan om te rijden of te parkeren op de stroken voor intern verkeer.
•	Mobiel bellen zonder gebruik van een carkit of oortje is niet toegestaan.
•	Dimlicht en het gebruik van autogordels is verplicht.
• Open vuur is verboden op de terminal.
•	Roken op de terminal en in de voertuigen is verboden, met uitzondering van de rokersabri’s.
•	Parkeren is alleen toegestaan op het parkeerterrein in de daartoe bestemde vakken.
•	Het is niet toegestaan zich te begeven in gebieden die niet of beperkt toegankelijk zijn,
bijvoorbeeld operationeel gebied. Deze gebieden zijn door middel van borden aangegeven.
Onbevoegde betreding van beperkt of ontoegankelijke gebieden vormt een inbreuk op de
beveiliging.
•	In operationeel gebied en op de kade is het dragen van veiligheidshelm, -vest, en -schoenen
verplicht.
•	Het gebruik, het onder invloed zijn, als ook het bezit van en handel in verdovende middelen en
alcohol is verboden.
•	Houd de terminal schoon en gooi uw afval altijd in de afvalbak.
•	Stilstaan direct na de laatste slagboom bij de Beveiligingsloge is verboden.

VERKEER OP DE KADE

•	De kade is operationeel gebied; alleen bestemmingsverkeer is toegestaan.
•	Op de kade is het dragen van veiligheidshelm, -vest en -schoenen verplicht.
•	Maximum snelheid op de kade is 30 km/uur.
•	Het is ten strengste verboden onder een last (container) van een kraan door te rijden, te lopen of
te parkeren.
•	Let op de verkeerslichten die aan de kraan hangen en volg deze op.
•	Parkeren is alleen toegestaan voor of achter het schip, nooit naast een schip, en op de daarvoor
bestemde parkeerstrook.
•	Bevoorraden van schepen alleen na overleg met de Operatie.

VEILIGHEIDSREGELS VOOR VRACHTWAGENCHAUFFEURS

•	Het opstellen voor de blokken gebeurt in de daarvoor bestemde opstelvakken.
•	Houd de wachtrij voor de blokkengroep gesloten, laat geen onnodige gaten vallen.
•	Op de blokkengroepen is het dragen van een veiligheidsvest en -schoenen verplicht.
•	Twistlocks mogen pas op de blokken los- en vastgemaakt worden.
•	De Cargo Card of terreinkaart en/of het groene licht mogen pas worden geactiveerd nadat het
chassis in orde is gemaakt.
•	Tijdens het laden en/of lossen van de container mag niemand zich in de cabine bevinden.
Men dient naast de cabine te staan en altijd zichtbaar te zijn voor de straddle-carrierchauffeur,
reachstackerchauffeur of empty handlerchauffeur.
•	Tijdens het laden en/of lossen van de container is het niet toegestaan om in de nabijheid van het
chassis te komen.
•	Het niet toepassen van de regels kan vertraging veroorzaken.

BIJ EEN INCIDENT
Alle ongevallen, schades en/of incidenten zoals lekkage van (milieu)gevaarlijke stoffen
moeten direct worden gemeld bij de Beveiliging: 0181 27 8200 of in geval van
nood: 0181 27 8112. Volg in geval van een incident altijd de aanwijzingen van de BHV’er
of de Beveiliging op.

CONTROLE EN HANDHAVING

Controle en handhaving van beveiligings- en veiligheidsregels worden door de leiding
van ECT als ook door de Beveiliging uitgevoerd. Terminalmanagement als ook
Beveiligingsmedewerkers kunnen u, indien u geen medewerking verleent of u zich niet
houdt aan de regels, verwijderen en de toegang tot het ECT-terrein ontzeggen.
ECT heeft een sanctiebeleid voor het bestraffen van overtredingen. Dit kan betekenen
dat u of uw bedrijf de verdere toegang tot de terminal wordt ontzegd.

VRAGEN?

Voor vragen kunt u zich wenden tot uw contactpersoon, de terminalorganisatie
of de afdeling Safety, Security & Environment (SSE), 0181 27 8200.

MEER INFORMATIE:
www.ect.nl
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VEILIGHEIDS- EN GEDRAGSREGELS
VOOR BEZOEKERS EN CHAUFFEURS

Europahaven

Postbus 7400
3000 HJ Rotterdam
+31 (0)181 27 8278
info@ect.nl
www.ect.nl

Disclaimer: Toegang tot de terminal is op eigen risico. Europe Container
Terminals accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van
eigendommen terwijl u zich binnen het gebied van de terminal bevindt.
Bewaar deze informatie binnen handbereik.
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