Základné zásady bezpečnej práce v skladoch
▪

Sklady musia svojim vyhotovením, vybavením a usporiadaním
zodpovedať druhu skladovaných materiálov;

▪

V skladoch musia byť dostatočne široké voľné priechody medzi
skladovými regálmi, poličkami a medzi jednotlivými voľne
uloženými materiálmi;

▪

Prevádzkové plochy skladu musia byť trvanlivé, odolné proti
oteru, chemikáliám, primerane drsné, bezprašné a čistiteľné;

▪

Úžitková skladovacia plocha musí byť označená informačnou
tabuľkou s uvedením najväčšieho dovoleného zaťaženia na
jednotku plochy (kg/m2);

▪

Prístup k regálom musí byť stále voľný a nesmie nič brániť a
sťažovať ukladanie a vyberanie materiálu z neho;

▪

Šírka uličiek medzi regálmi a stohmi musí zodpovedať spôsobu
ukladania materiálu a musí mať minimálnu šírku v zmysle
technických predpisov;

▪

Šírka uličky na prechod dopravných vozíkov musí byť väčšia,
ako najväčšia šírka vozíkov, alebo nákladov v zmysle osobitného
predpisu;

▪

Všetky regály musia byť stabilné, nesmú byť preťažované;

▪

Regály musia byť trvalo označené štítkami s uvedením najväčšej

▪

nosnosti bunky a počtom buniek v stĺpci;

▪

Regály pred uvedením do prevádzky, premiestnení, alebo
prestavaní musia byť prekontrolované;

▪

Regály sa musia pravidelne kontrolovať v zmysle osobitného
predpisu, hlavne na stabilitu, tuhosť spojov, zvislosti
a vodorovnosti a o výsledku kontroly musí byť vyhotovený
záznam;

▪

Ukladanie materiálu do regálov sa musí vykonávať stanoveným
spôsobom, stanoveným smerom, dodržiavaním manipulačných
medzier,
neukladaním
poškodených
materiálov,
alebo
manipulačných jednotiek;

▪

Materiál a predmety musia byť skladované tak, aby pri
odoberaní, alebo ďalšom skladovaní nedošlo k ich zosunutiu a
aby nevyvíjali tlak na priečky, podpery, murivo ani časti budov,
ak nie sú na to prispôsobené;

▪

Pri ručnej obsluhe regálov sa musia používať rebríky, prenosné
schody, manipulačné plošiny a pod.;

▪

V čase nevyhovujúceho technického stavu musí byť regál
výrazne označený, prípadne musí byť znemožnená jeho
použiteľnosť;

▪

Skladovaný materiál musí byť uložený tak, aby nemohol
spôsobiť ohrozenie zamestnancov svojim pádom, prevrátením
a pod.;

▪

Plechy, tyče, rúrky a iné predmety musia byť uskladnené
v regáloch vodorovne;

▪

Technické zariadenia používané v skladoch (regálové zakladače,
ručné a motorové vozíky, zdvíhacie zariadenia a i.) musia byť
používané v súlade s platnými predpismi vrátane pokynov
výrobcu.

▪

Zakázané je :
▪ Zakladať východy a manipulačné uličky predmetmi;
▪

Vyliezať na regál;

▪

Používať regály, ktorých technický stav by mohol ohroziť
bezpečnosť osôb, alebo majetku.

