Wat te doen bij nood / brand?

Ingangen: zie plan

Bel de dienst Security op tel. +32 3 730 49 49.
Zij zullen de hulpdiensten inlichten.

Indien het noodzakelijk is om de terminal te betreden
met uw eigen voertuig, volg dan ALTIJD de ringweg.
Elke bezoeker dient zich aan te melden bij security.

Verboden gebied
Havenfaciliteit onder regeling EC n°725/2004
ter bevordering van de veiligheid op scheepsen havenfaciliteiten.

Wat te doen bij NBC-alarm?
Indien er een Nucleair, Biologisch of Chemisch alarm is,
begeef u dan naar het dichtstbijzijnde gebouw of
voertuig. Sluit alle ramen en deuren en schakel
de ventilatie en airconditioning uit.
Wacht op verdere instructies.

Security en busdienst
telefoon +32 3 730 49 49

Wat te doen bij ongevallen?

Respecteer het milieu!

Binnen de haven van Antwerpen wordt de medische
verzorging centraal geregeld via S.I.W.H.A.
telefoon +32 3 541 00 23

Gebruik de voorziene vuilbakken en
houd de terminal proper.

Wat te doen bij evacuatie?
Begeef u naar het dichtstbijzijnde verzamelpunt.

Disclaimer:
Toegang is op eigen risico. De AG-terminal accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies, schades en/
of letsels aan personen, eigendommen en vervoermiddelen, terwijl u zich binnen het gebied van de
terminal bevindt.

Alle terminals staan 24/7
onder camerabewaking.
DP World Antwerp verwerkt persoonsgegevens
volgens het kader van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (GDPR). Vind ons beleid op
www.dpworldantwerp.com > contact > privacy
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Het dragen van
de veiligheidsgordel
is verplicht.
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Empty Depot
Services

Roken is verboden
in alle gebouwen
van de terminal.
Openbare weg
Kantoren
Voetgangers toegelaten wanneer
terminalregels gekend zijn en de
verplichte PBM’s gedragen worden

Drugs & alcohol
verboden!

F Ingang Empty Depot Services
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1 Wachtzone / Parkeerzone voor vrachtwagens
2 Inspectiezone
3 Automated Stacking Cranes
4 Parkeerzone voor vrachtwagens
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Spoorweg

CERTIWEIGHT

Gevaarlijke kruispunten:
interactie tussen intern/extern verkeer.
Verzamelplaats

Ploegweg
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GIP

Vrachtwagenverkeer

B Ingang Operations
C Ingang Workshop
D Ingang / Gate in vrachtwagens

Molenweg

Terminalvoertuigen en ander verkeer
(onder begeleiding).

A Ingang Administratie

E Ingang Terminal + CFS

INDAVER

Voetgangers toegelaten
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Checkpoint
Administration
F

Bijrijders
niet toegelaten.

Bij het betreden van de operationele
zones, is het verplicht om persoonlijke
beschermingsmiddelen te dragen.
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NPG BIO II

Verboden
te fotograferen.

Betreden van terminal
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Workshop
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Het gebruik van GSM
tijdens het besturen
van voertuigen
is verboden.

Hoofdlodge
Security

ASHLAND
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Inhaalverbod.
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Sint-Antoniu

Maximum snelheid
bedraagt 30 km/u.
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Bij het betreden van
de kaai steeds zwaailicht
of vier richtingaanwijzers
aanzetten!
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Geslecht

Blijf uit de buurt van
operationeel verkeer
en begeef u nooit
tussen de operaties!
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Container
Freight Station
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Loop nooit en rijd
nooit onder een
geheven last.

E

Geslec

Iedereen op onze terminal, inclusief bezoekers,
leveranciers en contractors moet de veiligheids- en
beveiligingsregels van de terminal volgen.
Voetgangers, fietsen,
bromfietsen verboden
op de terminal!
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7 Spoorterminal

