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RO/RO KARGO GÜVERTELERİ VE TERMİNALLER

DFDS 
GÜVENLİK 
KİTAPÇIĞI



Terminalde lütfen güvenlik kurallarına
ve güvenlik işaretlerine dikkat edin. 

Terminal alanı içerisinde ve gemide
HER ZAMAN yüksek görünürlüklü

yelek/giysiler giyilmelidir.

✅

✅
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GENEL
GÜVENLİK 
KURALLARI

Yüksek görünürlüklü giysilerin EN 471 veya 
20471 standardına uygun olması gerekir. Bu

Standardın 1, 2 ve 3 olmak üzere 3 farklı sınıfı vardır. 

Bunlar arasından en iyisi 3. Sınıftır. Normal
koşullarda en az 2. Sınıf Yüksek görünürlüklü giysiler 

kullanılmalıdır.

✅



Kıç rampasından gemiye girerken her
zaman rampanın kenarını kullanın.

✅

 
Lumbar ağzı nöbetçisine veya ISPS 

sorumlusuna bilgi verin ve gemideki güvenli 
erişim/yürüme yolları konusunda verilen

talimatlara uyun.

✅

Gemide her zaman belirlenmiş
yürüme yollarını kullanın. Bu yollar

işaretlenmiş/boyanmıştır.

✅
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Terminalde her zaman belirlenmiş yürüme 
yollarını kullanın. Bu yollar 
işaretlenmiş/boyanmıştır. ✅



Güverteye bitişik bir alandan ro/ro
güvertesine geçerken hareket halindeki

trafiğe ve kör noktalara dikkat edin.

❎

Yük birimlerini yönlendirirken, her zaman mafi
sürücüsünün sizi net bir biçimde görebilmesini

sağlayacak biçimde konumlanın.

✅

GEMİDE
TEHLİKELİ
DURUMLAR
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Yük birimlerini yönlendirirken, her zaman mafi
sürücüsünün sizi net bir biçimde görebilmesini

sağlayacak biçimde konumlanın

✅

❎
Ezilme veya yük birimi ile gemi arasında sıkışma

riskiyle karşılaşmamak adına kesinlikle “kör nokta 
konumunda” bulunmayın

❎

❎
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Rampa üzerinde hareketli bir araç trafiği
varken rampa üzerinde kesinlikle yürümeyin.

Yük birimleri kayarak/kontrolden çıkarak
size çarpabilir.

Rampa üzerinde hareketli bir araç trafiği varken
kesinlikle çalışma yapmayın ve rampa üzerinde

durmayın.

❎

❎

Tehlikeli bir durum görürseniz, bağırarak
veya düdük kullanarak herkesi uyarın.

✅
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Güverte ve Terminallerde yağ döküntüsü, yük
bağlama gereçleri vs. gibi, takılma tehlikesi

oluşturabilecek cisimlerin bulunmadığından emin olun.
Bu tür cisimler derhal kaldırılmalıdır. 



Kargo oerasyonu sırasında
(yükleme/boşaltma)

başka bir çalışma/işlem yapmayın.

❎

Kargo güvertesindeyken telefonunuzu kesinlikle
kullanmayın, kulaklık veya müzük dinlemeyin.

Bu dikkatinizi dağıtır ve trafiğe odaklanamazsınız

❎

Her zaman güvenlik bariyerlerinin
doğru/güvenli tarafında durun.

❎

✅
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Sağdan sürüşlü ve soldan sürüşlü Mafiler ,sağdan
sürüşlü ve soldan sürüşlü olabilir. Bu nedenle,

sürücünün hangi tarafta olduğuna ve buna göre
kör noktalara dikkat edin.

Mafi sürücüsünün ,sürücü mahallinden görüşünün
son derece sınırlı olduğunu unutmayın.

13 14

Hız sınırları. Terminalde geçerli
hız sınırlarına dikkat edin.
Hız tabelasında azami hızı

 km/saat(km/h) cinsinden mi,
mil/saat (mph) cinsinden mi

belirtildiğine dikkat edin. 
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GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA 

ORTAMI OLUŞTURMAK 

İÇİN BİZE YARDIM

ETTİĞİNİZ İÇİN 

TEŞEKKÜRLER


