Poučení pro zaměstnance dodavatelů a dalších osob
vyskytujících se na pracovišti
SAKO Brno a. s., Jedovnická 2, 628 00 Brno,
(dle ZP § 101 odst. 3)

Vykládka vozidel a pohyb u vsypových vrat zásobníku odpadu
a u drtícího zařízení
Všechny osoby jsou povinny dodržovat předpisy a pokyny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy požární ochrany
vydané pro uvedené pracoviště, respektovat informace a sdělení uvedené na výstražných tabulkách a vývěskách
společnosti. Základní povinností je použití ochranné přilby, výstražné vesty, vlastních pracovních rukavic, popř.
dalších OOPP podle vlastní potřeby a řídit se pokyny obsluhy vsypových vrat a drtícího zařízení, která v případě
potřeby podá další informace o rizicích.
Všem zaměstnancům dodavatelů, návštěvám a dalším osobám je na pracovištích SAKO Brno a. s. zakázáno:
Provádět činnost, která nesouvisí s výkonem sjednané práce.
Vstupovat do prostor nebo na pracoviště, kde nevykonávají pracovní činnost nebo kde je zákaz vyznačen
bezpečnostní tabulkou.
•
Obsluhovat stroje, zařízení a mechanizmy bez potřebných kvalifikačních předpokladů a bez souhlasu
pověřeného zaměstnance.
•
Opouštět pracoviště při přerušení nebo ukončení pracovní činnosti bez zajištění nebo zabezpečení pracoviště
proti vzniku úrazu nebo nehody (znepřístupnění pracoviště uzamčením nebo zábranou, vypnutí a odstavení
zařízení, odstavení dopravních prostředků na určené místo apod.).
•
Přinášet na pracoviště společnosti SAKO Brno a.s., alkoholické nápoje, tyto požívat, kouřit a používat otevřený
oheň.
•
Odstraňovat nebo poškozovat instalované bezpečnostní, požární a informativní tabulky, nápisy, symboly,
vyřazovat z činnosti další bezpečnostní opatření (ochrany, kryty, zábradlí, zábrany apod.) případně svévolně
provádět další nepovolené úpravy bezpečnostního a protipožárního vybavení.
•
Ukládat odpad vznikající při pracovní činnosti mimo vyhrazené prostory, případně tento odpad likvidovat
nepovoleným způsobem.
•
Používat nástroje, nářadí, stroje, zařízení a dopravní prostředky, které nesplňují požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a nejsou u nich prováděny předepsané prohlídky, zkoušky a revize.
•
•

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

