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Doporučená opatření, která mají být dodržována
řidiči a členy EIGA
Členové EIGA pro doručení nebo svoz svých zásilek využívají buď vlastní vozové parky, nebo smluvní dopravce.
Nedávné události v Evropě demonstrovaly fakt, že vozidla mohou být zneužita teroristy jako zbraně. Tato
bezpečnostní výstraha poskytuje základní pokyny pro všechny řidiče vozidel.
Je třeba poznamenat, že šance, že se vozidlo dostane do takového incidentu, je velmi ojedinělá, ale následující
základní opatření riziko snižuje.















Nenechávejte klíče ve vozidle, které je bez dozoru;
Je-li vozidlo bez dozoru, zajistěte, aby všechny dveře byly zamčené; například při vykládce v místě
zákazníka;
Zvažte zajištění skříňových dveří; například použitím ochranného těsnění nebo zámků;
Ujistěte se, že vozidlo je automatickým uzamykáním opravdu všude uzamčeno;
Máte-li podezření, že vás někdo sleduje, volejte tísňovou linku, pokud je to bezpečné, a sdělte svou
polohu;
Pokud bylo vaše vozidlo během jízdy sledováno, uveďte detaily, jako jsou značka, barva, osoby v
podezřelém vozidle, registrační číslo a místo;
Zaznamenejte si, zda je vozidlo fotografováno, uveďte podrobnosti o osobě, která fotografie pořizuje
a pokud je to možné a bezpečné, osoby vyfoťte a poraďte se s policií;
Sepište všechny podezřelé údaje, například když se vás někdo z veřejnosti bude ptát na specifické
informace o vozidle, produktu, umístění skladu nebo adresu zákazníků;
Jako součást běžné kontroly vozidel hledejte podezřelá zařízení připevněná k vozidlu; např. malá
sledovací zařízení používaná k detekci drahých zásilek (a drahých vozů), hlaste cokoli podezřelého
svým nadřízeným;
Dodržujte předepsané okruhy / trasy, neodklánějte se od nich, pokud neexistují výjimečné okolnosti,
jako jsou povolené odchylky nebo objížďky;
Parkujte pouze na hlídaných nebo bezpečných místech;
Nevozte stopaře, ani nedovolte neoprávněné osobě vstoupit do kabiny;
Zastavte pouze jasně označenému vozidlu jako je policie nebo úředníci v uniformě. V případě, že se
vás bude snažit zastavit neoznačené vozidlo s osádkou bez uniforem, nikdy nezastavujte a jeďte na
nejbližší policejní stanici nebo policii kontaktujte a sdělte, že podezřelé vozidlo požadovalo, abyste
zastavil.
ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Všechny technické publikace EIGA včetně kodexů praxe, bezpečnostních postupů a dalších technických informací obsažených v těchto publikacích, byly získány ze
zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé a jsou založeny na technických informacích a zkušenostech, které jsou v současné době k dispozici od členů EIGA a
dalších ke dni jejich vydání.
Zatímco EIGA doporučuje odkaz na své publikace nebo jejich používání svými členy, takový odkaz nebo použití publikací EIGA svými členy nebo třetími stranami jsou
čistě dobrovolné a nezávazné. Proto EIGA nebo její členové neposkytují žádnou záruku výsledků a nepřebírají žádnou odpovědnost v souvislosti s odkazem na
informace nebo návrhy a jejich použití obsažené v publikacích EIGA.
EIGA nemá žádnou kontrolu nad jakoukoli osobou nebo subjektem (včetně členů EIGA). Pokud jde o výkon, neplnění, nesprávný výklad, správné nebo nesprávné
použití informací nebo návrhů obsažených v publikacích EIGA, společnost EIGA výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s těmito publikacemi.
Publikace EIGA podléhají pravidelnému přezkumu a uživatelé jsou upozorněni, aby získali nejnovější vydání.
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