Základné zásady bezpečnosti práce
pre dodávateľov prác
Dodávateľ prác je povinný :
 vlastniť a pred začatím prác predložiť všetky povolenia, oprávnenia
a osvedčenia potrebné pre danú činnosť,
 zaistiť starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
ochranu pred požiarmi, havarijnú prevenciu a ochranu pracovného
prostredia,
 spolupracovať so všetkými zúčastnenými subjektmi pri prevencii,
príprave a zaistení bezpečného, zdravie neohrozujúceho
pracovného prostredia pre všetky osoby na pracovisku, ak na
tomto pracovisku vykonávajú pracovnú činnosť zamestnanci
viacerých zamestnávateľov,
 zaistiť aby jeho pracovná činnosť v areáli spoločnosti bola
organizovaná a vykonávaná tak, aby súčasne boli chránené osoby,
ktoré sa v areáli pohybujú,
 pred zahájením pracovnej činnosti na pracovisku sa zúčastniť
vstupného školenia BOZP,
 vykonávať práce v súlade s ustanoveniami všeobecne platných
legislatívnych predpisov a technických noriem,
 dodržiavať pri svojej práci stanovené technologické a pracovné
postupy, ktoré súvisia s jeho vykonávanou pracovnou činnosťou,
 dodržiavať návody na bezpečnú obsluhu strojov a zariadení, ktoré
bude pri svojej práci používať,
 oboznámiť sa s rizikami možného ohrozenia života a zdravia
všetkých osôb pohybujúcich sa na príslušnom pracovisku
a dodržiavať stanovené opatrenia na ich minimalizáciu,
 oboznámiť sa so všetkými povinnosťami, ktoré vyplývajú zo
zmluvného vzťahu a dodržiavať ich plnenie,

 trvale a správne používať osobné ochranné pracovné prostriedky
na základe navrhnutých opatrení na minimalizáciu rizík pri
vykonávanej pracovnej činnosti;
 písomne poskytnúť spoločnosti, v ktorej bude vykonávať pracovnú
činnosť informácie o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri
jeho práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť a o výsledkoch
posúdenia rizík vyplývajúcich z charakteru jeho vykonávanej
činnosti, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie zamestnancov
danej spoločnosti, prípadne ďalších osôb, ktoré sa s vedomím
spoločnosti pohybujú na pracovisku,
 poskytnúť spoločnosti kartu bezpečnostných údajov danej
nebezpečnej chemickej látky alebo prípravku v prípade, ak pri
vykonávaní jeho pracovnej činnosti používa nebezpečné chemické
látky alebo prípravky,
 dodržiavať zákaz požívať alkoholické nápoje a iné omamné
prostriedky na pracovisku a nenastupovať pod ich vplyvom do
práce
 dodržiavať zákaz fajčenia na jednotlivých pracoviskách spoločnosti
mimo vyhradených fajčiarskych priestorov,
 rešpektovať bezpečnostné značenie a bezpečnostné signalizačné
zariadenia (akustické, optické) na pracovisku ako aj dopravné
značenie v areáli prevádzky,
 nahlásiť ihneď každý pracovný úraz, ktorý utrpel zamestnanec
dodávateľa prác v areáli spoločnosti,
 ohlásiť bez odkladu vznik každej mimoriadnej udalosti (požiar,
výbuch a pod.), ktorá vznikne na pracovisku, kde dodávateľ prác
vykonáva svoju pracovnú činnosť a to vedúcemu daného
pracoviska, príp. túto udalosť ohlásiť podľa požiarno-poplachovej
smernice a riadiť sa pokynmi vedúcich zamestnancov daného
pracoviska,
 oboznámiť sa s postupom záchranných prác, evakuácie
a postupom pri vzniku poškodenia zdravia vrátane umiestnenia
lekárničiek prvej pomoci, čísel prvej pomoci a systémom
privolávania lekárskej služby prvej pomoci a riadiť sa podľa toho,

 v prípade vzniku pracovného úrazu poskytnúť predlekársku prvú
pomoc použitím všetkých dostupných lekárskych prostriedkov a to
až do odovzdania postihnutého lekárovi,
 dbať na to, aby sa únikové cesty, prístupy k núdzovým východom,
k priestorom pred elektrickými rozvodmi, k uzáverom vody a plynu,
k prostriedkom a zariadeniam zabezpečujúcim ochranu pred
požiarmi na pracovisku udržiavali nezaložené, voľné a čisté,
 udržiavať poriadok a čistotu na pracoviskách, po skončení
pracovnej činnosti uviesť pracovisko do pôvodného stavu,
 niesť plnú zodpovednosť za bezpečný postup vykonávaných
pracovných činností a za vlastné dodržiavanie predpisov na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred
požiarmi na pracovisku

