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RO-RO KROVINIŲ DENIAI IR TERMINALAI

DFDS
SAUGOS 

BUKLETAS



Kada atvykstate į terminalą, prašome, 
atkreipkite dėmesį į vietines saugos taisykles

ir ženklus.

Gerai matomos liemenės/apranga visada
turi būti dėvima tiek terminalo teritorijoje,

tiek laive.

✅

✅
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BENDROS 
SAUGOS

TAISYKLĖS

Gerai matoma apranga turi atitikti EN 471 ar 20471 
standartą. Šis standartas turi 3 skirtingas klases – 

1,2 ir 3.

3 klasės apranga yra geriausia. Turi būti dėvima 
mažiausiai 2 klasės gero matomumo apranga.  

✅



Kada patenkate  į laivą per galinę rampą, visada
eikite jos pakraščiu.

✅

 
Atvykę į laivą, praneškite apie tai budinčiam
įgulos nariui, laikykitės laivo apsaugos/ISPS

reikalavimų bei  nustatytų saugaus vaikčiojimo
laive instrukcijų.

✅

Laive vaikščiokite tam skirtais ir specialiai
pažymėtais pėsčiųjų takais.

✅

3 4

Terminale visada vaikščiokite tik tam skirtais
pėsčiųjų takais, kurie įprastai yra specialiai

pažymėti. ✅



Būkite atidūs iš gretimos patalpos įeidami į ro-ro
krovininį denį. Saugokites judančio transporto ir 

nematomų zonų.

❎

Reguliuodami krovinių judėjimą, visada stovėkite
taip, kad terminalo vilkiko vairuotojas galėtų

jus aiškiai matyti.  

✅

PAVOJINGOS
SITUACIJOS

LAIVE

5 6



Reguliuodami krovinių judėjimą, visada stovėkite
taip, kad terminalo vilkiko vairuotojas

galėtų jus aiškiai matyti 

✅

❎
Niekada nestovėkite vietoje, iš kurios negalėsite

pasitraukti, kilus pavojui būti partrenktam
arba suspaustam   

❎

❎
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Nevaikščiokite rampa krovinio judėjimo metu?
Krovininis vienetas gali paslysti/pakrypti ir jus

partrenkit ar prispausti

Niekada nedirbkite ar nebūkite ant rampos
kada ja vyksta eismas

❎

❎

Jeigu pamatėte pavojingą situaciją, tuoj pat
įspėkite visus švilpdami ar garsiai šaukdami. 

✅
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Visada įsitikinkite, ar deniuose ir terminaluose nėra
saugiam vaikščiojimui keliančių pavojų, pavyzdžiui,

išsiliejusios alyvos, tvirtinimo  įrangos ir kt. 
Juos būtina nedelsiant pašalinti.



Niekada nedirbkite jokių kitų darbų krovininiame
denyje, kada vyksta krovos operacijos.

❎

Niekada nenaudokite išmaniojo telefono, būdami 
krovininiame denyje. Tai blaško ir atitraukia

jūsų dėmesį nuo eismo.

❎

Visada laikykitės teisingos apsauginio
barjero pusės.

❎

✅
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Terminalo vilkikai gali manevruoti tiek dešine,
tiek kaire puse. Taigi, stebėkite, kurioje pusėje yra

vairuotojas ir saugokitės su tuo susijusių „aklųjų zonų“. 

Saugokitės, nes terminalo vilkiko vairuotojas savo
kabinoje turi ypač ribotą matomumą.  
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Greičio apribojimai. Atkreipkite dėmesį
į terminale galiojančius greičio

apribojimus. Prašome neviršyti ženkle
nurodyto greičio km / h arba mph. 
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DĖKOJAME 
JUMS UŽ 
PAGALBĄ
KURIANT

SAUGESNĘ
DARBO APLINKĄ


