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BOZP / PO / ŽP 
(bezpečnost práce, požární

ochrana, životní prostředí) 
Základní informace

pro návštěvy

Osoba vstupující do areálu společnosti svým
podpisem v knize návštěv potvrzuje, že tento text
četla, porozuměla jeho obsahu a zavazuje se
dodržovat uvedené pokyny.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

→ Zabraňte náhodnému znečištění :

Znečištění vody, znečištění ovzduší a znečištění
půdy. V případě náhodného úniku nebo jiného
havarijního úniku máte k dispozici některé nouzové
soupravy. Okamžitě upozorněte osobu
zodpovědnou (HSE).

→ Zákaz vylévání nebezpečných chemických látek
do odpadu nebo kanalizace.

→ Třdění odpadu:

Třiďte svůj odpad s ohledem na různé recyklační
programy zavedené v závodě.

Komunální Plasty Papír Nebezpečný
odpad odpad

→ Snižte spotřebu energie:

Při odchodu z místnosti, zhasínejte světlo a
vypínejte přístroje.



→ Kouření je přísně zakázáno mimo prostory pro
kuřáky.
Ve společnosti je nulová tolerance na alkohol a
drogy! Po pozitivním alkoholu nebo drogovém
testu následuje okamžité vyloučení z areálu
společnosti.

→ Z důvodu zajištění bezpečnosti
nepoužívat telefony ve výrobě
mimo prostory kanceláří a
odpočinkové zóny.

→ Vstup do výrobní haly je povolen pouze na
pokyn odpovědné osoby.
Nevstupujte, pokud není povoleno

→ Před vstupem do výrobní haly si prosím
vezměte požadované osobní ochranné
prostředky (PPE)

Výstražnou Pracovní
vestou obuv

K dispozici na recepci nebo vrátnici

→ Postupujte podle výstražných značek

Pozor Pozor
Pohyb nebezpeči
Vozíků úrazu

Pozor na
závěšené
břemeno

→ Nakládka a vykládka vozidel může být
prováděna pouze na pokyn odpovědného
zaměstnance, a to na určených místech.

→ Dbejte zvýšené opatrnosti při zaslechnutí
zvukového výstražného znamení vozidla,
vozíku, nakladače nebo jiného stroje. Opusťte
ohrožený prostor.

→ Vozidla odstavujte jen na určených,
vyhrazených místech.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA ZAKÁZANÉ AKTIVITY NOUZOVÉ OPATŘENÍ

→ Je zakázáno vstupovat do prostor
vymezených zábranou, tabulkami
nebo značením

→ Žádáme návštěvníky, aby se
nedotýkali žádného stroje, zařízení,
spínačů uvnitř závodu.

→ Nevstupujte do pracovního
prostoru strojů ani pod závesná
břemena.

→ Je zakázáno pořizovat fotografie a
jiné video záznamy z výrobní haly a
šířit know-how firmy.

→ Když jste svědkem nehody
• Zachovejte klid
• Nevytahujte zraněného člověka. Můžete

pouze v případě, hrozí-li mu další
bezprostřední nebezpečí.

• Informujte okamžitě člověka první pomoci
a nejbližšího manažera.

→ Lékárničky se nacházejí na recepci, ve výrobní
hale, v oblasti údržby atd.: Zkontrolujte na
mapě

→ Pokud si všimnete začínajícího požáru
• Zmáčkněte tlačítko požárního alarmu
• Jedná-li se menší požár, pokuste se uhasit

hasícím přístrojem

→ Pokud uslyšíte požární alarm
• Opusttě budovu nejbližším únikovým

východem
• Shromážděte se na shromaždišti
• Řiďte se bezpečnostními instrukcemi
• Zavolejte hasiče (150) je-li to nutné

→ Zbytečně neriskujte
• Nezastavujte se pro osobní věci
• V žádném případě se nevracejte do

budovy, pokud k tomu nejste oprávněni

→ Při návštěvě ve výrobních
prostorách zůstávejte v
chodnících označených modře.


