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












Vstup, pobyt a práce v areálu firmy lze jen s vědomím popř. pod dozorem odpovědných osob.
Maximální povolená rychlost v celém areálu je 20 km/hod.
Výjezdy z hal se považují za vedlejší silnice.
Při opuštění vozidla musí řidič provést takové opatření, aby nemohlo být vozidlo zneužito a aby
nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu.
V areálu se pohybují vysokozdvižné vozíky, proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti.
Při pohybu v areále (pěšky/ na kole) je nutné nosit oblečení s reflexními prvky (reflexní vesty,
bundy…).
Povinností všech je nosit pevnou a bezpečnou obuv.
Všichni musí respektovat další bezpečnostní značky a značení rozmístěné po celém areále.
Zároveň je nutné dodržovat pokyny uvedené v jednotlivých provozních řádech.
V objektech firmy Lados a.s. je kouření zakázáno.
Vždy dodržujte pokyny odpovědných vedoucího zaměstnanců.
Shromaždiště osob při mimořádných událostech je u vrátnice.

RIZIKA V AREÁLU FIRMY LADOS a.s.
riziko
pád, uklouznutí
odření
potřísnění
poranění očí
přejetí, přimáčknutí
srážka vozidel
převrácení
špatné došlápnutí
pád předmětu

Opatření - OOPP
používat pevnou pracovní obuv, zvýšená opatrnost
pracovní oděv, pracovní rukavice
pracovní oděv, pracovní rukavice
ochranný štít popř. ochranné brýle
zvýšená opatrnost, vyhýbat se nebezpečným prostorům
dodržovat rychlost a pravidla silničního provozu, dbát zvýšené opatrnosti
dodržovat rychlost, řádně upevňovat náklad
zvýšená opatrnost při vystupování z kabiny popř. z návěsu, pevná obuv
zvýšená opatrnost, ochranná přilba
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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).

