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Zaměstnanci jiných organizací
seznámení s BOZP a PO – na pracovištích AMU
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Tento interní předpis stanovuje rozsah školení v oblasti BOZP a PO pro zaměstnance externích společností
spolupracujících s AMU na pracovištích a objektech AMU.

Časový rozsah školení: 45 min.

OSNOVA A ZÁZNAM - SEZNÁMENÍ S BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI
PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANOU – ZAMĚSTNANCI JINÝCH ORGANIZACÍ
PRACOVIŠTĚ ………………………………………………………..………………………………………………………………....

Důležitá ustanovení
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Seznámení s požárními riziky v objektu AMU a na pracovištích, kde budou práci vykonávat a povinností počínat si tak, aby svým
jednáním a chováním nevytvořili podmínky pro vznik požáru a neohrožovali zdraví a život svůj ani ostatních osob.
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ZÁKAZ ZAKRÝVÁNÍ A DEMONTOVÁNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ BEZ VĚDOMÍ ZADAVATELE PRÁCE.
Seznámení se způsobem vyhlášení požárního poplachu v objektu a způsobem přivolání pomoci při vzniku požáru.
Seznámení s únikovými cestami, únikovými východy z pracoviště a způsobem provádění evakuace osob, s rozmístěním a druhy
hasicích přístrojů na pracovišti. Informace ohledně shromaždiště osob v případě požáru. Druhy požárně bezpečnostních zařízení
v objektu (elektrická požární signalizace, čidla EPS, tlačítkové hlásiče EPS, nouzové osvětlení, protipožární uzávěry apod.)
Osobní ani nákladní výtahy v objektech AMU neslouží k evakuaci osob v případě požáru!
Seznámení se zákazem manipulace s hořlavými kapalinami, plyny nebo jinými nebezpečnými chemickými látkami v objektu,
mimo manipulace prováděné jako součást práce. V případě svařování je nutno vyhodnotit podmínky požární bezpečnosti a
vyhotovit písemný příkaz ke svařování (doklad o stanovení opatření a druhu sváření, nebo práce s plamenenm), kde také budou
stanoveny odpovědnosti za prováděné práce a dozor po skončení svařovacích prací.
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Seznámení s požárními řády, požárními poplachovými směrnicemi, požárním evakuačním plánem a povinností je dodržovat.
Především nekouřit a nepoužívat otevřený oheň v prostorách AMU a ve všech prostorách označených výstražnou tabulkou
„Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm".

PORANĚNÍ

ZÁKLADNÍ PREVENCE

ruční manipulaci:
vysmeknutí z rukou a pád břemene na
pracovníka.
Nesprávné zvedání – poranění páteře
chůzi po objektu:
Nebezpečí uklouznut na vlhké podlaze,
zakopnutí o zařízení neoprávněně
umístěné v komunikaci.
Nebezpečí uklouznutí nebo zakopnutí
osob na schodištích nebo na sociálních
zařízeních, v celém prostoru objektu.
Nepoužití předepsaných OOPP:
k určitému výkonu a druhu práce je
potřeba používat přidělené OOPP dle
vyhodnocení pracovních rizik
Kontakt s elektrickým zařízením.
Dotek živé části (nechráněné části
zařízení pod napětím)

Hlavy, těla,
končetin,
páteře

Používat předepsané OOPP, max. využití manipulační techniky,
manipulovat pouze s břemeny odpovídajícími možnostem a
schopnostem pracovníka.

Končetin, těla

Dbát zvýšené opatrnosti při provádění úklidu, nebo znečištěné
podlahy. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v objektu a sociálních
zařízeních. Příkaz – přidržovat se madla při chůzi po schodišti!

Hlavy, těla,
končetin

Používat osobní ochranné pracovní prostředky dle typu vykonávané
práce (servisní firmy). Dodržovat stanovené pracovní postupy.

Hlavy, těla,
končetin,
srdce

Neodstraňovat kryty el. částí, zákaz nahazování el. jističů a oprav
el. zařízení. Nepracovat s poškozeným el. zařízením, závady ihned
oznámit vedoucímu. Zachovat volný přístup k rozvaděčům.

Skladování
Vypadnutí nebo sklouznutí
skladovaného zboží. Zřícení regálu.
Zakopnutí o zboží na komunikaci.

Hlavy, těla,
končetin

Používat předepsané OOPP. Dodržovat stanovené nosnosti regálů.
Nedeformovat regály, nepoužívat deformované a nestabilní regály.
Používat nepoškozené palety. Nenaskladňovat komunikace a
manipulační prostor.

Doprava v objektu:
nárazem vozidla na pevnou
překážku,
srážkou s jiným dopravním
prostředkem,
srážkou s osobou,
omezením ovládání vozidla,
špatného technického stavu
vozidla,
nedodržením dopravních předpisů,
nebezpečným stavem vozovky.

Hlavy, těla,
končetin

- hlavní komunikace: komunikace kolem budovy
- vedlejší komunikace: všechny ostatní komunikace,
Na všech komunikacích platí ustanovení zák. 361/2000 Sb.,
Nejvyšší rychlost v areálu je 10 km/hod.
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Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci
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Zaměstnanci jiných organizací – seznámení s BOZP a PO v objektu
Další specifické riziko …..
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Seznámení s povinností provádět práce a pohybovat se pouze v prostorách AMU souvisejících s místem plnění pracovního
úkolu, nevstupovat mimo ně a vyhrazenou přístupovou cestu.
Upozornění, kde je možno odstavovat služební vozidla a ukládat materiál.
Seznámení s povinností poskytnout první pomoc zraněnému, případnou nehodu nebo pracovní úraz neprodleně ohlásit na
fakultě tajemníkovi, v ostatních objektech příslušný vedoucí zaměstnanec a vlastní úraz si nechat ošetřit a zaevidovat v knize
úrazů. Kniha úrazu je umístěná na vrátnicích jednotlivých fakult nebo u tajemníka fakulty.
Seznámení s povinností dbát výstražných a zákazových tabulek, dbát varovných signálů a smluvených znamení.
Seznámení s bezpečnými pracovními postupy výrobců strojů a zařízení, která mohou v objektech AMU používat a
bezpečnostními požadavky k používaným materiálům, chemickým látkám nebo výrobkům.
Seznámení s povinností neodstraňovat nebo nepoškozovat bezpečnostní zařízení (kryty a značky).
Upozornění, že nesmějí rozptylovat jakýmkoliv způsobem pozornost ostatních zaměstnanců.
Upozornění na povinnost používat při práci ochranná zařízení a osobní ochranné pracovní prostředky předepsané vlastním
zaměstnavatelem a předepsané AMU (pracovní rukavice, pracovní obuv apod.).
Upozornění na povinnost udržovat průběžně pořádek na pracovišti, zjištěné závady ihned odstranit, případně na ně upozornit
příslušného vedoucího zaměstnance.
Nepožívat alkohol ani jiné návykové látky, nevstupovat pod jejich vlivem do prostor AMU.
V případě nejasností o bezpečnosti nebo postupu prováděných prací si vždy vyžádat stanovisko vedoucího oddělení.
Seznámení s provozní dokumentací pracovišť, na nichž se budou osoby pohybovat.
Seznámení s pracovištěm z hlediska BOZP, umístěním hlavního vypínače elektrického proudu a uzávěru plynu, hlavního
uzávěru vody, umístěním lékárniček první pomoci.

Protiepidemiologická opatření: zaměstnanci jsou povinni dodržovat v prostorách AMU/školy epidemiologická
opatření vydaná AMU nebo platná omezení vydaná MZ ČR, která jsou zveřejněna na
https://koronavirus.mzcr/aktualni-opatreni.
Další upozornění na:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že jsem oprávněná provádět školení o PO podle § 16a zákona ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
…………………………………………………………………

.……………………………….

Jméno a příjmení školitele, (u OZO č. osvědčení)
(u vedoucího zaměstnance datum absolvovaného školení VZ o BOZP a PO)

Podpis oprávněného školitele

Odpovědný zástupce smluvní společnosti (firmy) ………………………………………………………………………………
svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, s pravidly a místními podmínkami na pracovišti ohledně BOZP a PO, bude
se řídit stanovenými bezpečnostními požadavky a pokyny vydanými AMU, resp. odpovědného zaměstnance
na svěřeném pracovišti (úseku).
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Zpracovala: Zlata Zelená OZO v prevenci rizik a požární ochraně
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