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Všeobecné požiadavky BOZP

I. Vstupovať do areálu ŽP a. s. pod vplyvom alkoholických
alebo iných psychotropných látok je zakázané.
Zakázané je aj vnášanie alkoholických alebo iných
omamných a psychotropných látok do areálu ŽP a. s.
Na vyzvanie je každý povinný podrobiť sa dychovej
skúške, odmietnutie alebo pozitívny výsledok skúšky má
za následok okamžité vykázanie osoby z areálu
ŽP a. s.

II. V areáli ŽP a. s. je zakázané fajčiť. Fajčenie je dovolené
len v priestoroch na to určených a označených nápisom
„FAJČIAREŇ“.
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Všeobecné požiadavky BOZP

III. V areáli sa pohybujte len po chodníkoch, resp. po ľavom
okraji vozovky. V prevádzkarni alebo dielni sú trasy
značené bielymi (žltými) pásmi. Neskracujte si cestu
cez technologické alebo strojné zariadenia. Pri
chôdzi po schodoch, prechodových laviciach a pod., sa
pridržiavajte zábradlia, resp. držadla (madla).
Zdržiavajte sa len na pracoviskách, kde ste boli
pracovne pridelení. Na príchod a odchod z pracoviska
používajte len cesty určené vedúcim prác na diele
(zamestnanec ŽP a. s.).
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Všeobecné požiadavky BOZP

IV. Počas pohybu vo výrobných prevádzkarňach
používajte osobné ochranné pracovné prostriedky
(ochrannú prilbu, pracovnú obuv, pracovný odev a iné)
v zmysle príslušnej značky (piktogramu) uvedenej na
vstupných dverách a potrebné pri výkone svojich
profesií, činností. Pri práci vo výškach a nad voľnou
hĺbkou používajte všetky prostriedky osobného
zabezpečenia (ochranná prilba so štvorbodovým
úchytom, bezpečnostný postroj, spojovací prostriedok s
tlmičom pádu).
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Všeobecné požiadavky BOZP

V. Parkovanie vozidiel je možné iba na miestach
vyhradených k tomuto účelu, ktoré sú označené
dopravnou značkou.

VI. Dodržiavajte max. povolenú rýchlosť 20 km/hod.,
dopravné predpisy a značenia. Zvýšenú pozornosť
venujte železničným priecestiam. Vozidlo zastavujte
min. 15 m pred a za železničným priecestím.
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Všeobecné požiadavky BOZP

VII. Vykonávajte len také činnosti, na ktoré máte odbornú
(osvedčenie, preukaz, doklad) a zdravotnú spôsobilosť
(zváranie, rezanie plameňom, práce vo výškach,
obsluha VTZ, VZV a pod.).

VIII.Používajte len bezpečné pracovné prostriedky, náradie
a pomôcky.
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Všeobecné požiadavky BOZP

IX. Činnosti vykonávajte len podľa schválených
bezpečných pracovných a technologických postupov,
pokynov.

X. Nezdržiavajte sa v nebezpečnej blízkosti, alebo
neprechádzajte popod zavesené bremeno na
zdvíhacom zariadení (materiál, zväzok rúr a pod.).
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Všeobecné požiadavky BOZP

XI. Ukladajte materiál, pracovné prostriedky, nástroje,
náradie, prístroje, prípravky a pod. ako aj strojné
zariadenia len na vyhradené priestranstvá a priestory
určené vedúcim prác na diele (zamestnanec ŽP a. s.).

XII. Nevykonávajte práce v blízkosti elektrických zariadení
a káblov vysokého napätia, pokiaľ nebol vystavený
príkaz "B" zodpovedným zamestnancom ŽP a. s.
(prevádzkovateľom príslušného elektrického
zariadenia).
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Všeobecné požiadavky BOZP

XIII.Nevykonávajte práce na pracoviskách a zariadeniach s
nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu, pokiaľ
nebolo vystavené povolenie na výkon činností so
zvýšeným nebezpečenstvom požiaru na miestach s
možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu - „P“ príkaz.

XIV.Nezasahujte do zariadení alebo výrobného procesu
ŽP a. s.

XV.Nezdržujte sa v blízkosti pohyblivých, rotujúcich resp.
kmitajúcich častí strojných zariadení.
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Všeobecné požiadavky BOZP

XVI.Ak dôjde počas prác k výmene pracovníkov alebo
doplneniu ich stavu vykonajte oboznámenie so
všeobecnými požiadavkami BOZP prostredníctvom
stránky ZP a. s. a tohto materiálu. Vedúci pracovnej
skupiny dodávateľa je povinný informovať vedúceho
prác na diele (zamestnanca ŽP a. s.), ktorý
prostredníctvom riadiaceho zamestnanca daného
pracoviska vykoná pre nových, resp. doplnených
zamestnancov oboznámenie so špecifickými
požiadavkami, resp. konkrétnym nebezpečenstvom
BOZP (v papierovej forme).
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Všeobecné požiadavky BOZP

XVII.Bezodkladne oznamujte vznik úrazu prostredníctvom
vedúceho pracovnej skupiny dodávateľa, iného
pracovníka, alebo svedka úrazu vedúcemu prác na
diele (zamestnanec ŽP a. s.) a dispečingu ŽP a. s.
Ohlasovacia povinnosť sa vzťahuje aj na iné nežiaduce
a mimoriadne udalosti alebo bezpečnostné incidenty
(skoronehody, skoroúrazy a skorohavárie).
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Ochrana životného prostredia

I. Udržiavajte poriadok a čistotu na pracovisku a predpisy
na ochranu životného prostredia.

II. Odpady, nebezpečné chemické látky a zmesi nesmú
prísť do styku alebo sa dostať do pôdy, podzemných
vôd, povrchových vôd alebo do kanalizácie.

13



Ochrana životného prostredia

III. Zaistite aby pri vykonávaní prác nedochádzalo k
škodlivým, rušivým alebo iným spôsobom nežiadúcim
emisiám prachu, plynu, zápachu, hluku, a to ako na
pracovisku, tak aj v jeho okolí.

IV.Odpad, ktorý Vám vznikne separujte do určených
zberných nádob.
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Opatrenia COVID-19

I. Dodržiavajte a riaďte sa aktuálnymi protipandemickými
opatreniami, platnými v čase realizácie prác,
dohodnutými v zmluve (aktuálne protipandemické
opatrenia vydané orgánmi štátnej správy sú nadradené
opatreniam v zmluve).
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Dôležité telefónne čísla*

I. Dispečing ŽP a.s. (úraz, nežiaduca udalosť...) 4020

II. Závodný hasičský útvar ŽP a. s. 2222

III. ŽP Bezpečnostné služby s. r. o. 3333

*POZNÁMKA: V prípade použitia súkromného mobilného telefónnu použite
predvoľbu: 048/645......, napríklad 048/645 4020
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Rešpektujte zásady BOZP v ŽP a. s.
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Táto prezentácia je duševným vlastníctvom 
Železiarní Podbrezová a. s. 

Kopírovanie a rozširovanie je zakázané.
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