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 Vážení obchodní přátelé, zaměstnanci smluvních firem, pracovníci servisních organizací a návštěvníci. Na základě platného
zákoníku práce, zákona o požární ochraně a předpisů souvisejících si Vás dovolujeme upozornit na rizika, která se vyskytují při
pracovních činnostech našich zaměstnanců, stojů a zařízení.
 Vaše osobní bezpečnost na pracovištích společnosti a v místech provádění prací spočívá mimo jiné i v respektování níže
uvedených pokynů, zásad, pravidel a rizik.
 Nevstupujte do pracovního prostoru stroje bez vyzvání obsluhy a při dodržení jejich pokynů, a stejně tak jako
neprovádějte jakoukoliv manipulaci, nebo zásahy na našem zařízení.
 Respektujte, zákaz kouření a používání otevřeného ohně v místech provádění prací.
 Všechny osoby jsou povinny dodržovat předpisy a pokyny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy a pokyny požární
ochrany platné pro dané pracoviště. Respektovat informace a sdělení uvedené na výstražných tabulích a vývěskách. A dále se řídit
závaznými předpisy.
 Pokud povaha Vámi vykonávané smluvní práce (činnosti) vyžaduje požití OOPP či ochranných zařízení, použijte je. V souběhu
s našimi činnostmi vždy používejte ochrannou přilbu, ochranné rukavice (ČSN EN 388) ochrannou obuv (S2), výstražnou
vestu z vysokou viditelností.
 Zároveň nám prosím sdělte informace v čem Vámi prováděná činnost může ohrozit život nebo zdraví našich zaměstnanců, zda
Vámi prováděná činnost může způsobit provozní nehodu, či havárii a jaká jsou Vám působené rizika.
 Při pracovní činnosti (např. oprava stroje, zařízení, manipulace atd.) používejte jen k tomuto účelu určených nástrojů a nářadí. Tyto musí
vyhovovat danému standartu i z hlediska předpisů na úseku BOZP a PO.
 K Vám přidělené osobě, prosím, pokud to povaha Vámi vykonávané činnosti bude vyžadovat, prokažte svou odbornou
způsobilost pro výkon činnosti (průkaz jeřábníka, vazačský průkaz, strojnický průkaz apod.).
 Provádějte jen takové činnosti pro které jste byli uznáni zdravotně způsobilými.
 Při práci s nebezpečnými látkami se řiďte informacemi s Bezpečnostních listů těchto látek.
 Pokud způsobíte věcnou škodu na našich strojích, či zařízeních, prosíme Vás z důvodů bezpečnosti Vaší i našich
zaměstnanců sdělte nám i tyto informace.
 Respektujte přísný zákaz požívání a vstup pod vlivem alkoholických nápojů, psychotropních a omamných látek.
 I při důsledném respektování těchto pravidel může dojít k úrazu. Vaší povinností je, aby jste úraz neprodleně sdělili (i drobný úraz) odpovědné
osobě naší společnosti.
 Při výkonu Vaší činnosti se nás samozřejmě můžete dotázat na další informace o možných nebezpečích ohrožení Vašeho zdraví, či života, a
to u těchto odpovědných osob:
Michal Chovanec
Hasičský záchraný sbor
Rychlá lékařská služba

technik BOZP a PO

tel: 777 801 240
tel: 150
tel: 155

Rizika možných ohrožení bezpečnosti a zdraví:
MECHANICKÁ:
 Přiražení, zhmoždění různých částí těla, stlačení, přiskřípnutí, přiražení prstů.
 Pořezání (odření) o ostří, ostré hrany a hroty.
 Píchnutí, bodnutí nástrojem při jeho sklouznutí.
 Tržné, řezné bodné rány způsobené zpracovávaným materiálem.
 Pád nákladu (břemene).

Pády a nárazy, uklouznutí, zakopnutí, podvrtnutí.
 Propadnutí podlahou, stropem, narušenými částmi objektů (prolomení, zlomení, uvolnění částí stavby).
 Naražení na pevné překážky a konstrukce.
ELEKTRICKÁ:
 Dotykem (přímým nebo nepřímým).
 Používání poškozených elektrických přívodů a elektrického nářadí.
 Ohrožení zasažení bleskem.
HLUK:
 Práce s pneumatickým a elektrickým ručním nářadím (vrtačky, brusky … ), strojní zařízení.
VIBRACE:
 Pneumatické a elektrické ruční nářadí.
RIZIKA VYTVÁŘENÍ MATERIÁLY A LÁTKAMI:
 Přísady směsí. Poleptání, vdechnutí, potřísnění.
CHEMICKÉ ŠKODLIVINY:
 Nátěrové hmoty.
 Lepidla.
 Oleje a chladící emulze.
RIZIKA VYTVÁŘENÁ ZANEDBÁNÍM ERGONOMICKÝCH ZÁSAD:
 Nesprávná pracovní poloha, vnucená pracovní poloha, zvýšená fyzická zátěž, nedostatečný manipulační prostor.
OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA:
 Ochrana zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky a kontrola jejich používání.
 Výběr, výchova a výcvik zaměstnance, zdravotní a odborná způsobilost (školení, ověřování znalostí).
 Seznámení s riziky a s postupy prací – zaměstnanci, zúčastněné strany.
 Označení nebezpečných míst (tabulky, grafické zvýraznění, bezpečnostní pokyny atd.).
 Kontrola dodržování předpisů BOZP, PO.
 Vyžadování dodržování zásad bezpečné práce a bezpečného chování na pracovištích.
 Uplatňování postihů za porušování předpisů, nařízení a příkazů BOZP a PO.

Děkujeme, že i Vy svým dílem přispějete k respektování těchto zásad bezpečného chování a eliminaci rizik při našich pracích.
Bezpečnost a ochrana zdraví Vaší osoby a našich zaměstnanců je jednou z prvořadých priorit naší společnosti.
V Brně dne 01/11/2013
Zpracoval: Michal Chovanec; č.osv. Z-TPO-112/2003 a Ri-005/07; www.fssystem.cz

