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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVY
Objekt ……………………………………………………………………
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Služební i soukromé návštěvy se ohlásí na vstupní vrátnici,
kde je vrátný kontaktuje s navštíveným zaměstnancem.
Za bezpečnost každé návštěvy zodpovídá navštívený zaměstnanec
AMU.
Vstup do technických prostor je nepovolaným zakázán!
V případě prohlídky budovy dbejte na pokyny provádějícího
zaměstnance.
Dodržujte písemné příkazy a zákazy, informace a výstrahy sdělované
formou bezpečnostních tabulek a značek.
Je zakázáno zastavovat nebo parkovat na místech, kde vozidlo překáží
z hlediska bezpečnosti provozu nebo je ohroženo prací konanou
v jeho blízkosti.
Je zakázáno vstupovat a pohybovat se v dráze pohybujícího se
vozidla, nebo jiného stroje, zejména při couvání.
Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm.
Dodržujte zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů, včetně
užívání omamných a psychotropních látek.
Kouření je povoleno na vyhrazeném místě AMU.
Jedná se nám hlavně o Vaši bezpečnost.

Zákaz vstupu do všech technických místností
a technologických místností, na střechu
objektu. Přibližovat se k elektrickým
zařízením strojům, přístrojům a k jejich
nebezpečným částem. (mimo odborné
servisní firmy). Provádět nemístné škádlení a
žerty, které by mohly mít za následek
ohrožení zdraví nebo života.
Nebezpečí uklouznut na vlhké podlaze, a
zakopnutí o materiál, manipulační a obalové
prostředky, nebo zařízení neoprávněně
umístěné v komunikaci.
Nebezpečí uklouznutí nebo zakopnutí osob
na schodištích nebo na sociálních zařízeních,
v celém prostoru objektu.
Nebezpečí vznikající neodbornou manipulací
se zařízeními nebo materiálem, nebo
manipulací bezpečnostními zařízeními
neoprávněnou osobou.
Nebezpečí zasažení elektrickým proudem při
neodborném zásahu do el. instalace a el.
spotřebičů a kancelářské techniky
Nebezpečí vznikající nepoužitím
předepsaných OOPP k určitému výkonu a
druhu práce.
Nebezpečí popálení a opaření horkou
tekutinou a jídlem v kuchyňkách.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
•
•
•

Hasičský záchranný sbor
Záchranná služba
Policie ČR

150
155
158

V Praze dne …………………………………….

Červen 2016

Zpracovala: Zlata Zelená, OZO v prevenci rizik

Nebezpečí – úraz pod vlivem alkoholu a
jiných návykových látek.
Při evakuaci se řiďte evakuačními šipkami.
Pomozte jakékoliv zraněné osoba a
postupujte co nejdříve k místu shromaždiště
osob před hl. budovu.

Příkaz – vstupovat do objektu pouze
hlavním vchodem, pohybovat se pouze
po vymezených a označených
komunikacích. Řídit se pokyny a příkazy
vydanými vedením AMU. Vstupovat do
technologických místností pouze
s doprovodem. Chodci - dát přednost
všem motorovým vozidlům, řidiči pravidlo pravé ruky.
Dbát zvýšené opatrnosti při provádění
úklidu, nebo znečištěné podlahy.
Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu
v objektu společnosti a sociálních
zařízeních. Příkaz přidržovat se madla při
chůzi po schodišti!
Nevstupujte do prostor, kde je
nepovolaným vstup zakázán! Nebezpečí
vstupu osob na pracovní místa a
neoprávněné manipulace technickými
nebo bezpečnostními zařízeními a
materiálem, které přímo nesouvisí
s určenou pracovní činností osoby.
Příkaz používat osobní ochranné
pracovní prostředky dle typu vykonávané
práce (servisní firmy). Dodržovat
stanovené pracovní postupy.
Příkaz věnovat zvýšenou pozornost při
manipulaci s varnými konvicemi,
mikrovlnnými troubami, sodabarem a
horkými nápoji a jídlem. Pozorně čtěte
návody na použití.
Příkaz - vnášet do objektu jakékoliv
alkoholické nápoje a jiné návykové látky,
vcházet do objektu po jejich vlivem.
Lékárnička první pomoci je umístěná na
vrátnici AMU. Hlaste každý svůj úraz. Po
ošetření je nutno provést zápis o úrazu
do Knihy úrazů, která umístěná na
vrátnici.

…………………………………………………………………………………………………………………….
odpovědný zaměstnanec
tel…………………………….
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Potvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil/a s Bezpečnostními pokyny pro návštěvy, uvedené v části I. tohoto
dokumentu.
Příjmení, jméno (čitelně)
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Navštívená osoba
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