Všeobecné zásady bezpečného správania sa
na pracovisku


Dodržiavať predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci na pridelenom pracovisku a pri práci, ktorú vykonávate;



Plne sa venovať povereným úlohám, nekonať ľahkomyseľne
a nepozorne. Nerozptyľovať svojich spolupracovníkov;



Rešpektovať a dodržiavať príkazy, zákazy a iné pokyny na
zaistenie BOZP pri práci ustanovené v organizačných
smerniciach;



Vykonávať svoju pracovnú činnosť v zmysle predpisov, ktoré sa
na ňu vzťahujú tak, aby ste neboli ohrozený Vy sám a aby nebolo
ohrozené ani okolie;



Pri práci vždy dodržiavať bezpečné pracovné postupy, ktoré
stanovuje organizačný predpis a s ktorými ste boli riadne a
preukázateľne oboznámený;



Pri práci zásadne používať ochranné zariadenia a predpísané
osobné ochranné pracovné prostriedky



Nikdy nepracovať so zariadením, ktoré je pokazené alebo
vykazuje znaky poruchovosti;



Pri práci používať iba správne a schválené pracovné prostriedky
a pomôcky;



Nikdy nepoužívať chybné náradie;



Vždy dodržiavať určené odkladacie miesta a spôsob odkladania
náradia;



Pri práci vždy používať ochranné zariadenia vybudované na
zariadení, v prevádzke a v priestoroch organizácie;



Počas chodu zariadenia musia byť všetky ochranné zariadenia
v prevádzkyschopnom stave; pred začatím práce prekontrolovať
funkciu bezpečnostného zariadenia;



Pracovať len so zariadením, ktorého obsluhou ste boli poverený,
a ktorého bezpečnú obsluhu poznáte;



Nikdy nedovoliť manipulovať so zariadením (pracovať alebo
zasahovať do zariadenia akýmkoľvek spôsobom) nepovolaným
osobám;



Pri obsluhe zariadenia vykonávať iba také úkony, na ktoré máte
potrebnú kvalifikáciu a povolenie;



Montáž, opravu a údržbu na zariadení, ktoré ste oprávnený
a povinný vykonávať, vykonávajte predpísaným spôsobom;



Nikdy nevykonávajte opravy,
kvalifikáciu alebo zaškolenie;



Čistenie, mastenie a opravy, vykonávať len ak je zariadenie
v pokoji alebo vhodne zaistené proti vzniku nebezpečných
situácií;



Nedotýkať sa elektrického vedenia;



Nevykonávať opravy na elektrickom zariadení; každú poruchu
ihneď ohlásiť svojmu nadriadenému;



Pre pohyb na pracovisku používať iba vyhradené cesty a
priechody, zdržiavať sa na určených miestach pre výkon Vašej
práce, neprechádzať nebezpečnými technologickými miestami a
priestormi;



Nezdržiavať sa bezdôvodne na rizikových miestach (napr. na
energetických
zariadeniach,
miestach
manipulácie
s
nebezpečnými látkami, v miestach možného ohrozenia
špeciálnom dopravou, nákladmi a bremenami, pôsobením
ostrých hrán a pod.);



Dbať, aby únikové cesty, manipulačné priestory okolo zariadenia
a priestory pred elektrickými rozvodmi a hasiacimi prístrojmi
ostali nezaložené, voľné a čisté;
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Udržiavať poriadok na svojom pracovisku. Je nutné mať vždy
napamäti, že poriadok je základom bezpečnej práce, kvalitnej
výroby, dobrých medziľudských vzťahov, vizitkou pracoviska a
dobrého mena zamestnávateľa;



Všímať si, rešpektovať a dodržiavať všetky bezpečnostné
symboly, zvukové signály a písomné, ktoré sú na zariadení, v
prevádzke na stenách alebo inak zverejnené; pri práci buďte
obozretný;



Každý úraz, ktorý sa stane na pracovisku, ihneď ohlásiť svojmu
nadriadenému; aj malé poranenie dať ošetriť;



V prípade nevoľnosti alebo iných okolností, ihneď túto
skutočnosť ohlásiť nadriadenému alebo spolupracovníkovi a
prerušiť vykonanú prácu;



Pri zistení poruchy
zamestnanca;



Pred opustením pracoviska, dajte ho do poriadku a zabezpečte
zariadenie,
na
ktorom
ste
pracovali
proti
zneužitiu
neoprávnenými osobami;



Presvedčiť sa, že elektrické a plynové spotrebiče sú vypnuté.
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