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Vážení hosté,

vítejte na naší betonárně. Vstupujete do výrobního provozu, proto je pro bezpečný průběh 

vaší návštěvy nezbytné seznámit se s hlavními zásadami bezpečnosti.

▪  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je zásadní hodnotou skupiny 

HeidelbergCement a nedílnou součástí všech našich obchodních aktivit. Jsme přesvědčeni, 

že úrazům a nemocem z povolání je možné předcházet. Proto i skupina Českomoravský 

beton neustále usiluje o zlepšování oblasti BOZP v rámci všech svých pracovišť.

▪  Pouze znalost a dodržování všech pravidel pro návštěvy zajistí vaši bezpečnost.

▪ Netolerujeme žádné porušení základních pravidel pro návštěvy našich provozů.

Pokud jste se stali svědkem nehody či úrazu nebo se v průběhu návštěvy objevil jakýkoliv jiný 

problém (např. dopravní nehoda, zahlédnutí vzniku požáru) okamžitě hlaste takovou událost kontaktní 

osobě přímo na betonárně (informace je uvedena u vjezdu do provozu), popřípadě na tuto telefonní 

linku sekretariátu společnosti Českomoravský beton, a. s.: 311 644 005

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ NEHODY

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Zachovejte klid  

a ujistěte se, že nehrozí 

další nebezpečí.

Poskytněte první pomoc!  

Dbejte na to,  

ať neohrozíte sami sebe.

V případě požáru  

opusťte neprodleně 

zasažený prostor.
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1.  Nevstupujte samostatně do výrobních prostor ani míst,  
které jsou označeny zákazem vstupu pro nepovolané osoby. 
Nevstupujte do prostoru pod výsypkou míchačky.

2.  Nepoužívejte mobilní telefon ve vozidle při nakládání materiálu 
pod výsypkou míchačky. Snadno by tak mohlo dojít k přeslechnutí 

zvukového signálu po ukončení nakládky. Mobilní telefon nepoužívejte 

také v místech smíšeného provozu chodců a vozidel.

3.  Dodržujte zákaz požívání alkoholu a jiných omamných látek. 
Kouření je povoleno jen na vyhrazených místech. Osobám pod vlivem 

alkoholu a jiných omamných látek je vstup na provozovnu zakázán.

4.  Na komunikacích v provozu dodržujte maximální povolenou  
rychlost 15 km/h.

5.  Buďte pozorní při pohybu po provozu. Nejčastěji se setkáte  
s pohybem nákladních vozidel a nakladačů v celém prostoru provozu. 
Nakladač má vždy přednost! Zvláštní pozornost věnujte zařízení 

přihrnovače sypkých hmot na některých vybraných provozovnách.

6.  Před vjezdem či vstupem do provozu se seznamte  
s plánem pohybu osob a vozidel. Tento plán je umístěn u vjezdu.

7.  Při pohybu po provozu používejte vestu s vysokou viditelností. 
Alternativou mohou být šle s vysokou viditelností.

8.  Neodhazujte odpadky, třiďte odpad. 
V provozu je zaveden tříděný sběr odpadů. Vážíme si čistoty a pořádku  

na našich pracovištích.
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Pro skupinu HeidelbergCement Česká republika je oblast bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci jednou z hlavních priorit.

Na kanálu YouTube „HeidelbergCement ČR“ je za účelem prevence a vzdělávání 
k dispozici 7 tematicky zaměřených kapitol na problematiku BOZP určených pro 
zaměstnance, zákazníky, dodavatele a návštěvy.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
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