ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA - DÍLNA
pro vstup, pobyt a práci osob v opravárenské dílně firmy LADOS a.s. – Lípa 276, 763 11.











Vstup, pobyt a práce v opravárenské dílně je možná jen se svolením vedoucího pracovníka
(Vlastimil Hubáček), který provede seznámení s tímto a podle potřeby i s dalšími interními
bezpečnostními předpisy.
Vždy dodržujte pokyny vedoucího a dalších zaměstnanců dílny.
Dle pokynů používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Bez nich nelze na dílně pracovat.
Vstup do dílny je povolen pouze v pevné obuvi. OOPP zajišťuje zaměstnavatel.
V okolí montážních jam dbejte zvýšené opatrnosti (zákaz přeskakování).
Zákaz vstupu na dílnu pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
V celé budově je přísný zákaz kouření.
Respektujte veškeré bezpečnostní značení a chovejte se v souladu s bezpečnostními pokyny.
Mimo prostor dílny noste reflexní vestu. (viz. rizika v areálu firmy Lados a.s.)
Kromě zaměstnanců dílny a údržby je ostatním zakázáno pracovat s jakýmkoliv strojem
a zařízením. (výjimku může udělit vedoucí pracovník, který sám provede zaškolení osoby
na konkrétní stroj/zařízení – musí být písemně potvrzené).

RIZIKA NA PRACOVIŠTI OPRAVÁRENSKÁ DÍLNA
riziko
pád
uklouznutí
hluk
vibrace
odření, potřísnění
poranění očí
pád předmětu
vtažení, navinutí
přejetí, přimáčknutí
poranění el. proudem
popálení

Opatření - OOPP
používat vhodné žebříky, schůdky, pevnou pracovní obuv
zvýšená opatrnost, pevná pracovní obuv
chrániče sluchu
pracovní rukavice
pracovní oděv, pracovní rukavice
ochranný štít popř. ochranné brýle
zvýšená opatrnost, ochranná přilba
zvýšená opatrnost, seznámení se s návodem zařízení
zvýšená opatrnost, vyhýbat se nebezpečným prostorům
zvýšená opatrnost, používat jen nepoškozené el. zařízení, řádné seznámení
s návodem
pracovní oděv, pracovní rukavice
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POŽÁRNÍ OCHRANA





V případě požáru se chovejte dle pokynů uvedených v požárních poplachových směrnicích.
Hasicí přístroje jsou rozmístěny po celém areále, zároveň jsou k dispozici 3 hydranty (nadzemní
u budovy ubytovny, na rohu skladovací haly, na parkovišti před dílnou) příslušenství k nim je u
západního vchodu do dílny ve skříňce.
Před použitím hydrantů je nutné otevřít ochoz požárního vodovodu (přízemí ubytovny).

