Zásady bezpečnosti práce na pracovišti
(Dopravci betonových směsí)


























Povinnost řídit se základními zásadami bezpečného chování na pracovišti, respektovat příkazy a pokyny
nadřízených.
Počínat si při práci tak, abyste neohrožovali život a zdraví své nebo svých spolupracovníků.
Dbát všech pravidel bezpečné práce a zachovávat maximální opatrnost, dodržovat právní a ostatní předpisy
k zajištění bezpečnosti práce na pracovišti, pokyny zaměstnavatele a bezpečnostní značení.
Vstup do provozních prostorů výroby betonu je nepovolaným osobám zakázán.
Povinnost dodržovat stanovené pracovní a technologické postupy.
Povinnost požívat stanovené dopravní prostředky.
Při jakýchkoliv nejasnostech z hlediska zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví požádat o vysvětlení a pomoc
nadřízeného.
Zákaz uvádění do chodu strojů a zařízení, které vám bylo svěřeno, pokud se bezpečně nepřesvědčíte, že tím
neohrozíte sebe nebo někoho jiného.
Zákaz uvádění do chodu strojů a zařízení, která vám nebyla svěřena do užívání.
Každou zjištěnou závadu, která by mohla při práci ohrozit zdraví, okamžitě ohlásit odpovědnému vedoucímu.
Udržovat používané stroje, nástroje, nářadí a ochranné pomůcky v řádném stavu a čistotě.
Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti.
Nezdržovat se v prostorách zakázaných a vyhrazených jen povolaným osobám.
Neprovádět práce bez odpovídající odborné způsobilosti. Pokud jsou vykonávány práce vyžadující zvláštní
odbornou způsobilost je vaší povinností, na požádání odpovědného zaměstnance, toto prokázat.
Na komunikacích, únikových cestách, u únikových východů, hasicích přístrojů a hydrantů je přísný zákaz ukládání
jakéhokoliv materiálu, musí zůstat trvale volně přístupné.
Osobní ochranné pracovní prostředky používat v souladu s návodem výrobce. Ve všech provozovnách
společnosti je povinnost používat ochrannou obuv (P3) a oděv nebo výstražnou vestu s vysokou
viditelností. Při vstupu do výrobních provozů je povinnost používat i ochrannou přilbu.
Pokud způsobíte věcnou škodu na našich strojích či zařízeních, jste povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit
odpovědnému zaměstnanci betonárny.
Respektujte přísný zákaz vstupu na pracoviště pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, přísný zákaz
požívání alkoholu a jiných návykových látek v pracovní době v zaměstnání i mimo ně a jejich přinášení do
zaměstnání.
Povinnost podrobit se zjištění alkoholu a návykových látek na pracovišti.
Dodržovat zákazy kouření na pracovišti v souladu s bezpečnostním značením a místními předpisy.
Povinnost oznamovat svému nadřízenému neprodleně každý úraz při práci, který se přihodil vám nebo vašim
spolupracovníkům a ostatním osobám na pracovišti, nejsou-li sami schopni úraz ohlásit.
Zákaz používání mobilních telefonů v místech smíšeného provozu chodců a vozidel.
Při porušení některého z těchto pravidel a bezpečnostních zásad v provozovnách betonáren může být udělena
sankce ve výši až 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
Kontaktní osoby:
Vedoucí betonárny
Lukáš Jirásek – fleet manager

Tel.: 775 646 987
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Rizika - nakládka, vykládka a doprava betonových směsí
Střet vozidel s osobami – najetí,
přejetí, sražení osob

- Zákaz zbytečného prodlévání osob v blízkosti vozidel.
- Dodržovat maximální povolené rychlosti areálu provozovny.
- Věnovat zvýšenou pozornost pohybujícím se osobám v místech možného
pohybu dopravních prostředků, nakladačů, stavebních mechanizmů apod.,
- Soustředěnost s ohledem na možnost výskytu dopravních prostředků v těsné
blízkosti staveniště.
- Respektovat pokyny umístěné u vjezdu do areálu.
- Respektovat pokyny zaměstnanců betonárny.
- Chodci musí využívat k pohybu po provozovně chodníky pro pěší, pokud se
v daném místě vyskytují.
- V případě, že vozovka není vybavena postranním chodníkem pro pěší,
využívají chodci levého okraje vozovky. Při chůzi po vozovce musí dbát
zvýšené opatrnosti a musí respektovat výstražná znamení.
- Používat oděvy nebo výstražnou vestu s vysokou viditelností.
- Za snížené viditelnosti používat oděvy s retro-reflexivními prvky.

Střet vozidel s jinými vozidly
Střet vozidel s nakladači
betonárny
Střet vozidel s překážkami

- Věnovat se plně řízení vozidla.
- Pořádek na pracovišti.
- Respektování dopravního a bezpečnostního značení.
- Respektování pokyny odpovědných zaměstnanců provozovatele.
- Přibrání potřebného počtu způsobilých a poučených osob pro navádění
vozidla, vyžaduje-li to bezpečnostní a dopravní situace.
- Zastavení vozidla ihned, jakmile řidič ztratí navádějící osobu z dohledu.
- Všichni účastníci silničního provozu se musí při jízdě řídit pravidly silničního
provozu a svislým a vodorovným dopravním značením. Dále musí dodržovat
maximální povolenou rychlost.
- Vozidla mohou parkovat a být odstavená pouze na místech k tomu určených
tzn. parkoviště a odstavné plochy.

Nakládka a vykládka Potřísnění těla, zasažení očí
betonových směsí
odstřikující betonovou směsí

- Dodržovat dostatečnou vzdálenost od místa nakládky a vykládky betonových
směsí.
- Nezdržovat se pod místem nebo v těsné blízkosti nakládky a vykládky
betonové směsi.
- Respektovat bezpečnostní značení.
- Respektovat pokyny obsluhy betonárny.

Doprava
Pohyb vozidel
betonových
směsí

Zachycení pohyblivými částmi
zařízení

- Zákaz pohybu v blízkosti pohyblivých částí strojů a zařízení.
- Respektovat pokyny zaměstnanců betonárny.

Náraz úder nezajištěných částí
zařízení

- Dodržovat bezpečnou vzdálenost od místa nakládky a vykládky betonových
směsí.
- Respektovat pokyny zaměstnanců betonárny.
- Zákaz manipulace a obsluhy zařízení bez oprávnění.

Ztráta stability a převrácení
vozidla na nestabilním povrchu

- Zajištění stability vozidla při nakládce a vykládce betonových směsí s ohledem
na stav terénu (svažitost, podmáčení, sníh, námraza, apod.) a povětrností vlivy
(vítr, mlha, déšť, sníh apod.).
- Dodržovat bezpečnou vzdálenost osob od vozidla s ohledem na jeho rozměry.

Zpracoval:
Dne:

23. 11. 2020

Ing. Libor Kříž
(čís. osv. ROVS/4614/PRE/2016)
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