Pravidla bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
a požární ochrany v KMCZ

Číslo/Number:

P08.016B

Revize/Revise:

13

Datum/Date:

01.8.2021

Podpůrný proces / subsidiary process

Strana/Page:

1/2

Před vstupem a při opuštění objektů společnosti KMCZ je Vaší povinností informovat obsluhu vrátnice. Při vstupu uveďte jméno firmy, počet
zaměstnanců, kteří s Vámi do areálu KMCZ budou vstupovat, uveďte jejich jména
Podpisem se zavazujete, že znáte níže uvedené bezpečnostní zásady a rizika a zavazujete se, že všichni zaměstnanci 1) Vaší firmy, popř.
subdodavatelů, s nimi budou prokazatelně seznámeni a budou je striktně dodržovat
Práce Vaše firma může zahájit až po seznámení s tímto dokumentem a nebo absolvováním vstupního školení kontaktní osobou
Oznamujeme Vám, že naše společnost KMCZ spadá pod dikci zákona č. 224/2015 Sb. zákon o prevenci závažných havárií.
!! POZOR - ZÁKAZ VSTUPU PROSTORŮ KDE PROBÍHAJÍ STAVEBNÍ NEBO MONTÁŽNÍ PRÁCE !!

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
1) Při provozovaných pracích musí být zachována všechna bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců Vaší firmy a společnosti
KMCZ a pro zamezení úrazům – podle všech v současné době platných zákonů, nařízení a vyhlášek. M.j. se přisvědčte, že materiál, konstrukce,
případně lešení v místě prací nejsou zdeformovány, poškozeny či zkorodovány.
2) Pro zamezení vzájemného ohrožení a pro zamezení úrazů vám bude určena kontaktní osoba a její zástupce Při provádění prací, které časově a
místně kolidují s pracemi naší firmy nebo jiných cizích firem, jste povinni si tyto práce vzájemně odsouhlasit přes kontaktní osobu, aby se vyloučilo
jakékoliv nebezpečí Naše kontaktní osoba je oprávněna vydávat pracovníkům vaší firmy pokyny pro zajištění BOZP vůči Vaší firmě i Vašim
pracovníkům k vydávání pokynů pro zajištění BOZP
3) Jste povinen/ povinna dodržovat bezpečnost práce a používat pracovní a ochranné prostředky, které si pro Vámi vykonávanou činnost zajišťuje
Vaše firma.
4) V prostorách společnosti KMCZ je zakázáno požívání alkoholických nápojů, případně jiných návykových látek i pod jejich vlivem vstupovat do areálu
KMCZ včetně jejich jakékoliv distribuce do KMCZ.
5) V prostorách společnosti KMCZ, se vyskytují chemické látky a zařízení, které mohou představovat riziko pro těhotné a kojící.
6) V prostorách společnosti KMCZ se mohou vyskytovat zařízení, která ovlivňují správnou funkci přístrojů k léčbě poruch srdečního rytmu
(kardiostimulátor).
7) Nesmíte provádět práce, pro něž nejste vyškolen/a
8) Jste povinen/ povinna věnovat se plně a soustředěně pouze té práci, na kterou jste určen/a.
9) Jste povinen/ povinna při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat vlastní schopnosti.
10) Nesmíte vstupovat na pracoviště a zůstávat v prostorách, které nesouvisí s Vaší činností.
11) Jste povinen/ povinna dodržovat a respektovat veškeré výstražné a upozorňující nápisy a značky včetně dodržování zákazu kouření na místech,
kde je to zakázáno. Jste povinen/ povinna respektovat varovné signály a smluvená znamení, ZASTAV- ZAVOLEJ – ČEKEJ a POKETENASHI.
12) Jste povinen/ povinna počínat si opatřně při pohybu po komunikacích, používat výhradně vyznačených cest, vchodů a východů určených pro pro
pracovníky
13) Jste povinen/ povinna udržovat pořádek na pracovišti a komunikacích.
14) Nesmíte provozovat stroj nebo zařízení, které zjevně vykazuje poruchu.
15) Nesmíte zasahovat do strojních nebo technologických zařízení KMCZ, pokud toto není předmětem díla. V případě poškození strojního zařízení
v majetku KMCZ je plně zodpovědná dodavatelská a realizační firma včetně rizika refundace za zastavení KMCZ výroby.
16) Nesmíte odstraňovat nebo poškozovat kryty, zábrany, značky, tabulky a další bezpečnostní nebo ochranná zařízení.
17) Nesmíte svým chováním zhoršovat pracovní podmínky v areálu KMCZ (např. nezvyšovat hladinu hluku, pokud to nevyžaduje charakter práce, atd.)
18) Jste povinen/ povinna dodržovat nejvyšší povolenou rychlost pro pohyb vozidel v celém areálu společnosti - 20 km/hod a uvnitř budov 5 km/hod
Při jízdě uvnitř budovy je nutné, aby před vozidlem šel závozník či určená osoba
19) Je zakázáno používat soukromé elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které jsou nutné pro výkon činnosti. Při použití odsouhlasených spotřebičů
jste povinen postupovat dle návodu k obsluze.
20) Pro práci ve výškách je nutné ohlášení a odsouhlasení min. 1 pracovní den před započetím prací, jste povinni používat pouze zařízení k tomu
určená, např. žebříky, lešení, výsuvné plošiny. Při práci používejte po seznámení s návodem zádržný systém k eliminaci pádu z výšky. V případě
zapůjčení firemní zdvihací plošiny, musí externí firma splňovat odbornou způsobilost k ovládání zařízení.
21) Pro svářečské, řezací, letovací a rozmrazovací práce jste povinni se řídit příslušnými předpisy a požární směrnicí pro tyto činnosti Jste povinni
zajistit si potřebná povolení pro tyto práce
22) Elektrická zařízení smí opravovat a upravovat jen osoba k tomu oprávněná, s odbornou kvalifikací. Veškeré změny v elektrickém zapojení mimo
smluvně ujednanou práci je nutno zdokumentovat a předat objednavateli. Je zakázáno bez povolení odpojovat či upravovat bezpečnostní okruhy
či zařízení (př.snímače ) na strojích a zařízeních.
23) Při práci na vyhrazených technických zařízeních smí pracovat jen osoba s předepsanou odbornou kvalifikací. Postup prací musí být doložen
technickou dokumentací o opravách či technickými požadavky. Veškeré úpravy a změny musí být dokumentovány a předány zadavateli práce. Jste
povinen/povinna používat při práci ochranné pracovní pomůcky dané pro typ zařízení. Je nutné pořidit zápis o provedené činnosti do knihy kontrol,
provozních deníků vyhrazených zařízení. Je povinností mít u sebe veškerá oprávnění k prováděným činnostem (stačí elektronicky).
24) Manipulaci s jeřábem smí provádět osoba odborně způsobilá tj. jeřábník, vazač s platnými průkazy k danému zařízení. Platí pravidla SBP pro
pracoviště, kde jsou jeřáby. Zde jsou uvedeny činnosti, které jsou s jeřábem povoleny, jsou zde i zakázané manipulace.
25) Práce na plynových rozvodech a plynových zařízeních může provádět pouze oprávněná firma s odbornou kvalifikací.
26) Práci na zařízení chromovny smí provádět zaměstnanci, kteří jsou prokazatelně proškolení pro nakládání s vysoce toxickými látkami (šestimocný
chrom), seznámeni s bezpečnostními pravidly pro nakládání a stanovenými postupy pro chromovnu. Dále pracovníci musí být vybaveni
odpovídajícími OOPP (maska, kombinéza, rukavice) vhodné třídy dle BP.
27) Práci na zařízení lakovny smí provádět zaměstnanci, kteří jsou prokazatelně proškolení ohledně nakládání s karcinogenními látkami (dusičnan
nikelnatý), seznámeni s bezpečnostními pravidly a stanovenými postupy pro lakovnu. Dále pracovníci musí být vybaveni OOPP (maska, zástěra,
rukavice) vhodné třídy dle příslušných BP.
28) Společnost KMCZ je oprávněna výkazat externí pracovníky v případě, že nejsou vybavení náležitýmí OOPP a porušují tato pravidla. Jestliže jim
tato povinnost vyplývá ze smluvních podmínek, náklady spojené s neuskutečněním sjednané činnosti pak mohou být vymáhány.
O porušení je veden záznam P08.016C.
29) Veškerá staveniště a pracoviště (montážní místa) musí být řádně označena a náležitě zajištěna
30) Před zahájením práce musíte nahlásit všechny nebezpečné látky, se kterými budete pracovat v KMCZ
31) Odpady a zbytky materiálu vznikající při vaší činnosti jste povinni odstranit na vlastní náklady Shromažďovací prostředky společnosti KMCZ nelze
využívat, pokud není smluvně ujednáno jinak.
1)

Zaměstnanci vstupující do areálu KMCZ
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32) Předání práce se provede písemnou formou, předávací protokol (firma, podpis předávajícího a přebírajícího).
33) Jste povinen/ povinna bezodkladně oznámit stanovenému zástupci firmy KMCZ pracovní úraz (Váš v případě, pokud vám to zdravotní stav dovolí),
a pracovní úraz jiné osoby, jehož jste byl/a svědkem spolupracovat při vyšetřování jeho příčin.
34) V prostorách výrobní haly je umístěn kabel vysokého napětí 35 kV, jeho trasa je označena. Práce v ochranném pásmu je možná pouze při dodržení
všech pravidel BOZP.
35) Ukládat osobní věci můžete pouze na místech, která jsou k tomu vymezena a určena zodpovědnou osobou společnosti. V případě déle trvající
činnosti, je možno dohodnout vymezení místnosti s klíčem.
36) Do prostor výroby a technického zázemí KMCZ smíte vstoupit pouze tehdy, máte- li visačku se jménem, pracovní uzavřenou obuv min.S1
(EN ISO 20345), ochranné brýle alespoň typ 1F (EN 166), kalhoty s dlouhou nohavicí a reflexní vestu nebo pracovní oblečení s logem
firmy. Nepřípustné jsou krátké kalhoty, sukně, boty na podpadku, otevřená obuv a pohyb po areálu bez označení.
37) Jste povinen/ povinna dodržovat zákaz fotografování a filmování bez souhlasu doprovodné osoby.

PRAVIDLA POŽÁRNÍ OCHRANY
1) Jste povinen/ povinna dodržovat předpisy a pokyny k zajištění požární ochrany v prostorách společnosti. Ohlašovnou požáru je ve firmě vrátnice,
tel. č. +420 466 812 290 nebo +420 734 693 292.
2) Jste povinen/ povinna počínat si tak, abyste nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek; při zdolávání
požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí. Jste povinen poskytnout přiměřenou osobní pomoc, nevystavíte- li tím vážnému
nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké.
3) V celém areálu firmy KMCZ je zakázáno kouřit! Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech.
4) V případě vzniku požáru jste povinen/ povinna dle svých schopností přispět k likvidaci požáru a to výhradně přenosnými hasícími prostředky, které
jsou rozmístěny v areálu společnosti. Nemůžete-li sám požár uhasit, jste povinen ihned vyhlasit požární poplach dle požárních poplachových
směrnic.
5) Jste povinen/ povinna oznámit stanovenému zástupci KMCZ závady, které by mohly ohrozit požární bezpečnost a podle svých schopností a možností
se podílet na jejich odstraňování.
6) Jste povinen/ povinna hořlavé kapaliny a plyny skladovat pouze ve vhodných obalech a na místě k tomu účelu určeném.
7) Při skladování materiálu nesmíte znemožňovat přístup k rozvodným zařízením energií a hasicím prostředkům a blokovat únikové cesty/východy.
8) Jste povinen/ povinna dodržovat zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů.
9) Při vyhlášení evakuace objektu jste povinen/ povinna se jí podrobit a postupovat dle pokynů vašeho doprovodu nebo po značených únikových
cestách.

V PROSTORÁCH KMCZ SE MŮŽETE SETKAT S NÁSLEDUJÍCÍM NEBEZPEČÍM
Pohyb po komunikacích venkovních i vnitřních:
Pohyb po schodech:
Práce na zařízení/lince:
Práce na zařízení lakovny:

uklouznutí, pád,naražení do osoby, vozíku, sražení vozíkem,
uklouznutí, pád
naražení, přiražení, pád břemene, účinky elektrického proudu
naražení, přiražení, pád břemene, účinky elektrického proudu
účinek chemických látek – poleptání žíravinou,
účinek chemických látek – karcinogenní látka 1. kategorie
popálení
naražení, přiražení, pád břemene, účinky elektrického proudu
účinek chemických látek – vysoce toxická látka (Cr6+)
naražení, přiražení, pád břemene,účinky elektrického proudu
účinek chemických látek – poleptání žíravinou

Práce na zařízení chromovny:
Práce na zařízení neutralizační stanice a ostatní:

Další požadavky: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl seznámen s výše uvedeným textem v daném rozsahu a všemu jsem porozuměl. Dále že jsem byl seznámen
s chemikáliemi nacházejícími se v KYB a s dokumentem P10.042 Hodnocení rizik v KMCZ. Tato pravidla platí též pro subdodavatele zhotovitele a
nově nastupující zaměstnance zhotovitele.
Prohlašuji, že pracovníci jsou - nejsou proškoleni pro práci ve výškách a znají zásady bezpečného pohybu na střechách a jištění, seznámeni s
provozním řádem střechy ( P10.054) a mají přišlušné jistící prostředky. Při práci ve výšce nad 1,5 metru je povinnost používat ochrannou přilbu
s podbradníkem.
Pracoviště BYLO - NEBYLO předáno.
Souhlasím se zpracování osobních údajů pro účely vstupu do KMCZ, které jsou v souladu s GDPR.
Proškolení za KMCZ dne/hod: ……………….….

provedl:

……………………………

Podpis: ……………………………………

Proškolení jsem rozuměl a zavazuji se k plnění výše uvedených pokynů:
Dne/hod: ………………..……………………

Firma: ………………..………………………………………..

Jméno, příjmení

Podpis

Jméno, příjmení

Podpis

Jméno, příjmení

Podpis

1. ………………..……

………………..…

2. …………………….

………………..…

3. …………………….

………………..………

Kontrola před započetím prací: Dne/Hod ………………… OK / NOK …………………….. Jméno: ……………….. Podpis………………………
Kontrola průběhu prací prací:

Dne/Hod ………………… OK / NOK …………………….. Jméno: ……………….. Podpis……………………….

Kontrola ukončení prací:

Dne/Hod ………………… OK / NOK …………………….. Jméno: ……………….. Podpis………………………

