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ZMIANY NA LOTNISKU!!!
W związku z otwarciem nowych hangarów, oraz dużym ruchem samochodów na płytach
przed hangarowych zostaje wprowadzony zakaz parkowania pojazdów przed wszystkimi
hangarami. Wszelkiego rodzaju odstępstwa należy uzgodnić z Kierownikiem lotów lub
Zarządzającym.

Biuletyn Bezpieczeństwa jest bezpłatną broszurą wydawaną w celach informacyjnych i promocji bezpieczeństwa lotniczego przez Zarządzającego
lotniskiem Piotrków Trybunalski. Biuletyn redaguje Safety Manager –Michał Kaczmarek. Uwagi, pytania, propozycje tematów proszę kierować na
adres:sms-raport@azp.com.pl

Przypominamy także zapisy Instrukcji operacyjnej lotniska:

1. Prędkość poruszania się pojazdów, obok statków powietrznych parkujących na płycie
postojowej nie może przekroczyć 5 km/h
2. Ponadto kierujący pojazdem powinien zachować odległość przynajmniej 3m od
nieruchomego statku powietrznego z niepracującymi silnikami, za wyjątkiem
przypadków gdy jest to niezbędne do obsługi statku powietrznego.
3. Kierujący pojazdem przed wjazdem w obszar PRM powinien włączyć
sygnał wzrokowy z pulsującym światłem koloru pomarańczowego i światła mijania.
W przypadku braku światła pulsującego - światła ostrzegawcze.
4. Ruch kołowy może odbywać po skrajnych częściach lotniska poza polem wzlotów.
Niezbędny ruch po polu wzlotów lub drogami kołowania należy wykonywać jak
najkrótszą drogą z zachowaniem szczególnej ostrożności i obserwacji pola wzlotów i
przestrzeni wokół lotniska. W czasie pracy kierującego lotami należy stosować się do
jego wskazówek czy instrukcji.

KAMIZELKI ODBLASKOWE:
„Osoby poruszające się po PRN powinny

być ubrane w kamizelki odblaskowe.”
(INOP)

WIDZISZ ZAGROŻENIE? ZGŁOŚ!
Zachęcamy cały personel lotniska oraz podmiotów świadczących usługi na terenie lotniska do zgłaszania zdarzeń dotyczących
bezpieczeństwa lub potencjalnych zagrożeń, niezależnie od tego jak błahe mogą one się im wydawać w danej chwili. Wewnętrzny system
zgłaszania zdarzeń, który funkcjonuje na lotnisku Piotrków Trybunalski jest systemem otwartym i ma zachęcać do swobodnego i szczerego
zgłaszania wszelkich zdarzeń i zagrożeń, zgodnie z zasadami Just Culture -Kulturą Sprawiedliwości.Nie oznacza to, że tolerowane będzie rażące
zaniedbanie lub umyślne naruszanie procedur operacyjnych, zasad i przepisów (np. wykonywanie obowiązków służbowych pod wpływem
alkoholu, środków odurzających).Niezgłoszony i zatajony błąd może się powtórzyć, ale następnym razem jego konsekwencje mogą być bardziej
dotkliwe
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