ΓΕΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ

1. Η διακίνηση (παραδόσεις – παραλαβές) γίνονται καθημερινά 7 30 – 3 30.
2. Μετά το ωράριο και Σαββατοκύριακα, μπορεί να γίνει διακίνηση μόνο κατόπιν
συνεννόησης.
3. Αν γίνεται διακίνηση εξαγωγής εκτός ωραρίου, πρέπει να έχει γίνει συνεννόηση με το
Γραφείο Κίνησης, ώστε να έχει προεκδοθεί το δελτίο αποστολής (εκτός ωραρίου το
Γραφείο Κίνησης είναι κλειστό).
4. Οι παραγγελίες τοποθετούνται κατά προτίμηση μέσω internet μέχρι τις 3 μμ της
προηγούμενης που αφορά τη διακίνηση. Κατόπιν ειδικής συμφωνίας, μπορεί να
γίνεται τοποθέτηση παραγγελίας και αυθημερόν.
5. Αν

δεν

υπάρχει

δυνατότητα

τοποθέτησης

παραγγελίας

μέσω

internet,

αυτή

τοποθετείται στο φαξ 210-4812511 και με συμπλήρωση του ειδικού εντύπου που
εκδίδεται από τα ψυγεία.
6. Οι

αναμενόμενες

εισαγωγές

καταχωρούνται

κατά

προτίμηση

μέσω

internet,

τουλάχιστον 24 ώρες πριν την άφιξη του φορτίου.
7. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης αναμενόμενης εισαγωγής μέσω internet,
αυτή τοποθετείται στο φαξ 210-4812511 και με συμπλήρωση του ειδικού εντύπου
που εκδίδεται από τα ψυγεία.
8. Οι οδηγοί κατά τις φορτώσεις – εκφορτώσεις, μπορούν να παραμένουν στη ράμπα,
μόνο όμως στο διάστημα μεταξύ της κίτρινης γραμμής και του πίσω μέρους του
φορτηγού τους.
9. Το

κάπνισμα

απαγορεύεται

σε

όλους

τους

χώρους

του

εργοστασίου,

περιλαμβανομένου και του περιβόλου.
10. Τα φορτωτικά έγγραφα εκδίδονται στο γραφείο κίνησης και παραδίδονται στους
οδηγούς, είτε από το εξωτερικό παράθυρο (κατευθείαν στο αυτοκίνητο), είτα από το
ενδιάμεσο παράθυρο προς τη ράμπα, πάντα όμως ο οδηγός κινείται στο όριο της
κίτρινης γραμμής.

11. Απαγορεύεται η στάθμευση φορτηγών στ περίβολο, εκτός αν πρόκειται να φορτώσουν
– εκφορτώσουν το επόμενο 2ωρο.
12. Απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων στο περίβολο ή στη ράμπα, για φόρτωση –
εκφόρτωση την επόμενη μέρα.
13. Κάθε αυτοκίνητο που εισέρχεται στις εγκαταστάσεις, παίρνει οδηγίες από το Γραφείο
Κίνησης, που θα κωλώσει.
14. Εφόσον ο Πελάτης τοποθετεί το φορτηγό του σε πρίζα, παρκάρει το φορτηγό στη
καθορισμένη θέση και τοποθετεί ασφαλώς τις καλωδιώσεις. Όταν απομακρύνει το
φορτηγό, μαζεύει τη μπαλαντέζα στο καθορισμένο σημείο.
15. Σε όλα τα φορτηγά, τοποθετείται ο ειδικός τάκος στο πίσω τροχό.
16. Αν υπάρχει σφραγίδα τελωνείου, παραδίδεται στο Γραφείο Κίνησης.
17. Απαγορεύεται η χρήση των ανελκυστήρων από πεζούς.
18. Κάθε εισερχόμενο άτομο στις εγκαταστάσεις, εκτός από τους οδηγούς, συμπληρώνει
το σχετικό έντυπο στο Γραφείο Κίνησης και καθοδηγείται από το προσωπικό.
19. Συνεργεία που εκτελούν έργα συνοδεύονται προς εγκατάσταση από εκπρόσωπο της
επιχείρησης και ακολουθούν τα υποδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας.
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