Osnova č. D-NE/2018/01

PRECIOSA ORNELA, a.s., areály Desná

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VSTUP DO AREÁLU
dle požadavku § 101 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění

1. Základní pravidla a zákazy
•

•
•

•
•
•
•
•
•

V areálu společnosti, jak ve venkovních tak vnitřních prostorech, používejte k chůzi jen
vyznačené cesty, vchody a východy. V místech, kde nejsou cesty vyznačeny, se
pohybujte na levé straně komunikace, dbejte zvýšené opatrnosti na provoz osobních a
nákladních automobilů a motorových vozíků. Do provozu je vstup povolen pouze
v uzavřené obuvi.
Respektujte místní bezpečnostní značení a pokyny zaměstnanců.
Dodržujte zákaz neoprávněné manipulace se stroji, zařízením a nářadím, pro které
nemáte
potřebnou kvalifikaci a neprovádějte práce, pro které nejste vyškoleni, a které nejsou
předmětem Vaší činnosti.
Dbejte o svou vlastní bezpečnost, zdraví a bezpečnost osob, kterých se bezprostředně
dotýká Vaše jednání.
Dodržujte zákaz kouření, užívání alkoholických nápojů a drog v celém areálu spol.
Kouření je povoleno pouze na vyznačených místech.
Dodržujte zákaz vstupů do prostor, které nejsou předmětem Vaší návštěvy.
Během svého pobytu v areálu noste viditelně návštěvní průkaz.
Dodržujete zákaz filmování a fotografování v celém areálu.
Areál je monitorován kamerovým systémem se záznamem z důvodu ochrany osob a
majetku.

2. Pohyb automobilů v areálu
•
•
•
•

Vjezd cizích automobilů do areálu je povolen pouze se souhlasem odpovědné osoby za
PCO.
Dodržujte zákaz parkování na jiných než vyznačených nebo určených místech.
Maximální povolená rychlost v areálu je 20 km/h.
Umožněte pracovníkům ostrahy provedení kontroly vašeho vozidla a nákladu.

3. Oblast požární ochrany
•
•
•
•
•

Důležitá tel. čísla: 112, 150, 158, 155, hlavní vrátnice – ohlašovna požáru kl. 7560
V případě mimořádné události použijte vyznačené únikové cesty.
Počínejte si tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru.
Zákaz poškozovat, zneužívat a zarovnávat požárně bezpečnostní zařízení (hasicí
přístroje, požární, hydranty, požární dveře apod.).
Neukládat materiál, který by mohl bránit zásahu nebo evakuaci a ponechávat
komunikace a východy z objektů a místností volné.

4. Seznámení s možnými riziky v areálu PCO
•

Komunikace a pohyb osob:

Nebezpečí zakopnutí, pád osoby; podvrtnutí nohy, naražení, uklouznutí na mokrých podlahách,
po vysypaném materiálu, naražení a pád osoby na schodištích, rampách, lávkách, plošinách,
vyrovnávacích můstcích apod.; zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné
konstrukce, stroje apod., pád z výšky, z volných nezajištěných okrajů staveb, konstrukcí apod.,
propadnutí a pád nebezpečnými otvory (šachty, mezery, prostupy v podlahách). Srážka s jiným
vozidlem, střet s chodcem.
Opatření: Pohybovat se opatrně, seznámit se s pracovištěm, odstranění jakýchkoliv
komunikačních překážek, udržování komunikací a průchodů volně průchodných, používat
vhodnou prac. obuv, dodržování max. povolené rychlosti 20 km/hod., rozhlédnout se před
vstupem do komunikace.
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Sklářský provoz, rizikové faktory

Zátěž teplem, sálavé teplo, poškození zraku vlivem tepel. záření, riziko popálení, říznutí, píchnutí,
prašnost, chemické látky, hluk, nebezpečí zranění očí vlivem odlétnutí střepu apod.
Opatření: Nesetrvávat v ohroženém prostoru delší dobu nebo používat odpovídající OOPP
(chrániče sluchu, respirátory). Dodržovat pitný režim, přestávky, stanovit způsob dorozumívání,
správné pracovní postupy.
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