POKYNY PRO EXTERNÍ SPOLEČNOSTI
Podle § 14 odst. 1 ve spojení s § 8 odst. 2(1) zákona o bezpečnosti práce
Pracovní pokyny pro externí společnosti při stavebních a montážních pracích
1. Každá osoba vstupující do areálu společnosti STOELZLE GLASS GROUP musí přísně dodržovat
„Všeobecné bezpečnostní pokyny“ STOELZLE GLASS GROUP a neprodleně vykonat všechny pokyny
vydané pracovníky STOELZLE GLASS GROUP.
2. Na většině míst v areálu je přísně zakázáno kouření.
3. V areálu je nutno dodržovat předpisy silničního provozu a rychlostní limit 10 km/h!
4. Přednost musejí vždy dostat pohyby a činnosti při nakládce (vysokozdvižné vozíky)!
5. Před zahájením jakýchkoli prací zatepla je nutno získat souhlas pro tyto práce.
6. Před zahájením prací v uzavřených prostorách je nutno získat povolení ke vstupu.
7. Všechny žebříky musejí mít označení o shodě (EN 131, ÖNORM Z 10098, apod.)!
8. Je zakázáno používat stroje s poškozenými skříněmi, poškozenými přívodními kabely a ruční nářadí
s poškozenými rukojeťmi.
9. Při práci vydávající hluk (broušení, řezací práce apod.) je nutno používat ochranu sluchu!
10. Při práci v poloze, z níž by pracovník mohl spadnout (např. pokrývačské práce na střeše s
výškou pádu 3 metry a více za příznivého počasí, práce na konstrukcích s výškou pádu přesahující 2
metry), je nutné používat bezpečnostní výstroj!
11. Práce s vysokozdvižnými vozíky a jeřáby smějí provádět pouze držitelé oprávnění k ovládání
příslušných strojů! Před použitím úvazků zkontrolujte, zda jsou v dobrém stavu. Úvazky musejí mít
příslušné označení.
12. Při zemních a výkopových pracích musejí být přijata příslušná opatření na zajištění osob
(vyztužení, opevnění a bednění) (od 1,25m).
13. Při stavbě lešení zajistěte, aby se lešení nemohlo zřítit nebo překotit. Lešení musí být
kontrolováno v souladu s předpisy (na staveništi musejí být k dispozici zkušební knihy!).
14. Je nutno dodržovat všechna ustanovení vyhlášky o ochraně stavebních dělníků a zákona o
bezpečnosti práce v platném znění!
www.stoelzle.com
15. Váš zaměstnavatel vás seznámil s riziky týkajícími se pracovních materiálů a pracovních
zařízení, která používáte během posledních 12 měsíců, a získali jste kvalifikační předpoklady pro
vykonávání prací.
Přečetl(a) jsem si výše uvedené pracovní pokyny, rozumím jim a souhlasím s nimi:
Jméno: __________________________
Společnost: __________________________
Datum: __________________________
Podpis: __________________________
Stoelzle Oberglas GmbH, Fabrikstraße 11, 8580 Köflach, Austria
Phone: +43 - 3144 - 706, E-Mail: office@stoelzle.com
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