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Bezpečnost práce

Úvod
Cílem preventivní ochrany pracovníků je předcházet pracovním
úrazům, nemocem z povolání a dalším zdravotním potížím
souvisejícím s prací a umožnit všem pracovníkům prožít pracovní

život a následně odejít do důchodu bez poškození zdraví vlivem
práce.
Každý zaměstnanec má povinnost spolupracovat a svým osobním chováním přispívat k zajištění
bezpečnosti práce.

V případě jakýchkoli dotazů jsou vám k dispozici vaši nadřízení.

4

Bezpečnost práce

Všeobecné pokyny
Povinnosti zaměstnanců
Podle § 3 odst. 1 a § 15 zákona na ochranu zaměstnanců ASchG jsou zaměstnanci povinni řádně

používat poskytnuté pracovní prostředky, ochranná zařízení a osobní ochranné prostředky v souladu
s pokyny zaměstnavatele.
Z bezpečnostních důvodů je nutné v areálu závodu nosit bezpečnostní vestu nebo pracovní oděv s
reflexními prvky. To neplatí v případě výměny směny.
Pracovníci dále nesmějí odstraňovat, vyřazovat, svévolně upravovat nebo přemisťovat ochranná
zařízení.
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Povinnosti zaměstnanců
Zaměstnanci jsou povinni se samostatně informovat o tom, co se stalo během jejich nepřítomnosti v

případě dovolené nebo nemoci.
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Pořádek a čistota
Základním předpokladem bezpečné práce je pořádek a čistota na pracovišti.
Upadnutí a pád z výšky jsou dvě nejčastější příčiny nehod.
Abyste tomu předešli, dodržujte následující:
• Udržujte pořádek a čistotu podle konceptu 5S.

• Prázdné palety a kontejnery skladujte vhodným způsobem.
• Odklízejte volně ležící předměty, např. prkna.
• Nouzové východy, únikové cesty, přístupové cesty pro hasiče, hasicí
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přístroje a hydranty nesmí být nikdy blokovány uloženými věcmi
nebo zaparkovanými vozidly.

Kennzeichnung in Räumen (Beispiel)

Příklady značení únikových cest
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Obecná ustanovení pro skladovací činnosti
•

Zajistěte uložené zboží proti pádu, převrácení nebo odvalení.

•

Dodržujte výšku skladování podle stability skladovaného zboží.

•

Při stohování zajistěte pevný a rovný podklad.

•

Dodržujte přípustné zatížení podlahy a nosných konstrukcí.

•

Skladování nad průchody je zakázáno.

•

Vyhněte se skladování nad pracovními místy a dopravními cestami.

Likvidace odpadu
•

Odpad musí být ukládán do nádob k tomu určených.
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Zákaz alkoholu a omamných látek
V celém areálu závodu platí absolutní zákaz požívání alkoholu a omamných látek.
V celém areálu závodu je zakázáno kouřit, s výjimkou speciálně vyhrazených prostor pro
kuřáky.

Pracovníci se nesmějí užíváním alkoholu, léků nebo omamných látek uvádět do stavu, kdy by
mohli ohrozit sebe nebo jiné osoby.
Užívání léků, které ovlivňují reakční dobu nebo bezpečnost práce, je třeba nahlásit
nadřízenému před nástupem do služby.
Osobám pod vlivem alkoholu nebo drog je vstup do areálu závodu zakázán.
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Osobní ochranné vybavení
Bezpečnostní obuv je v celém závodu povinná.
S výjimkou kancelářských budov.
V prostorách závodu je nutné nosit bezpečnostní vestu.
To neplatí v případě výměny směny.
Ve výrobních halách je nutné nosit ochranu sluchu.

V závislosti na rizicích je třeba používat vhodné ochranné rukavice.
Ochranné rukavice proti pořezání je nutné nosit například při výměně
hoblovací hlavy.
Chemicky odolné rukavice jsou povinné při práci
s nebezpečnými látkami.
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Osobní ochranné vybavení
Při obrábění, broušení a práci s chemikáliemi je nutné
používat ochranné brýle.
Při čištění, údržbě a seřizování a práci na vozidlech je nutné nosit
protinárazovou čepici.

Při svařování je nutné nosit svářečskou přilbu.

Respirátor je povinný při čištění
a jiných prašných pracích.

11

Bezpečnost práce

Osobní ochranné vybavení
Při práci v místnosti s nádrží na lepidlo je nutné nosit plynovou masku.

Dlouhé vlasy musí být uvázané, aby se nezachytily do stroje. Šperky, prsteny a
náhrdelníky lze nosit pouze pod pracovním oděvem.

Je nutné nosit přiléhavý pracovní oděv.

Při používání akumulátorových a benzínových řetězových pil je nutné nosit
protipořezové kalhoty nebo návleky.
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Hluk a vibrace
Možné následky hluku mohou být:
• Nevolnost, bolest hlavy, nervozita, nespavost, svalové napětí
• Metabolické a podobné poruchy

• Zrychlení srdeční činnosti, zvýšení krevního tlaku
• Snížení pracovní schopnosti a pracovního výkonu
• Poškození zdraví
• Snížení pozornosti
• Snížení schopnosti soustředění
V hlučných oblastech je povinné používat ochranu sluchu.
Ztráta sluchu způsobená hlukem není léčitelná.
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Nebezpečné pracovní materiály
Látky, se kterými se při práci zachází, mohou představovat nejrůznější
nebezpečí a způsobovat různé zátěže a vedlejší účinky. Různé symboly a věty
upozorňující na rizika a nebezpečí informují o nebezpečnosti látky.
Je třeba dodržovat pokyny uvedené na štítku nádoby a v bezpečnostních
listech. Bezpečnostní listy (SDS) by měly být dispozici na příslušném
pracovišti.
Označování je v souladu s pokyny k označování nebezpečných látek podle
globálně harmonizovaného systému (GHS).
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Nebezpečné pracovní materiály
•

Těsnost nádob se musí pravidelně kontrolovat.

•

Přečerpávání je povoleno pouze do původních nebo shodně označených nádob.
Přečerpávání do lahví na nápoje a ukládání do skříní je zakázáno.

•

Při práci s žíravými látkami používejte ochranné brýle, chemicky odolné rukavice a zástěru.

•

Vyhněte se kontaktu pokožky s látkami obsahujícími kyseliny a oleje (lepidla, tužidla, maziva,
oleje, maziva, paliva atd.). Pokud přesto dojde ke kontaktu s pokožkou, je třeba zasažená
místa neprodleně důkladně umýt. Opatření první pomoci lze provést podle bezpečnostního
listu.
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Příklady povinných a zákazových značek
Noste chrániče sluchu
Používejte ochranu očí
Kouření je povoleno

Zákaz kouření
Zákaz vstupu

Zákaz vstupu osob s kardiostimulátorem
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Příklady dalších varovných symbolů
Pohyb vysokozdvižného vozíku

Nebezpečí střihu nebo zmáčknutí

Elektrické napětí
V nebezpečných oblastech je třeba dbát zvláštní opatrnosti.
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Sociální zařízení
Společné prostory a sociální zařízení musí být udržovány v čistotě.

Oprávnění k přístupu
Přístup do výrobních prostor společností Mosser Leimholz GmbH a Mosser Holzindustrie
GmbH je povolen pouze zaměstnancům.

Každý zaměstnanec je povinen oslovit cizí nebo nápadné osoby v areálu závodu nebo je nahlásit
nadřízenému. Osoby nezaměstnané v podniku se musí před vstupem do areálu závodu zaregistrovat
na recepci a podepsat „Bezpečnostní pokyny pro návštěvníky“. Řidiči nákladních vozidel se musí
přihlásit v oddělení logistiky.
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Parkování a odstavování vozidel
Zaměstnancům není dovoleno vjíždět do areálu společnosti soukromými vozidly, např. osobním
automobilem nebo na kole, pokud k tomu nemají výslovné povolení vedoucího provozu.

Vnitropodnikový provoz
Provoz vysokozdvižných vozíků a vozidel v areálu společnosti může představovat různá nebezpečí.
Žádáme všechny řidiče, aby svá vozidla řídili obezřetně a ohleduplně.
Vnitřní provoz závodu má vždy přednost, jinak platí běžná pravidla silničního provozu.
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V areálu závodu nesmí být překročena maximální rychlost 30 km/h.
Snižte rychlost na křižovatkách a úzkých místech.

Využití vozového parku
Jeřáby, vysokozdvižné vozíky a další dopravní prostředky lze používat
pouze s příslušným dokladem o způsobilosti, tj. průkazem na
vysokozdvižný vozík nebo řidičským průkazem, instruktáží a podnikovým
řidičským průkazem pro příslušné vozidlo.

Vysokozdvižný vozík smí být zaparkován pouze na vymezeném
parkovacím místě.
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Provoz při práci

Před zahájením práce je třeba vybrat zařízení podle jeho přípustné nosnosti a zkontrolovat jeho
způsobilost k jízdě. Přetížení není povoleno za žádných okolností.

Pohyb pod zvednutým břemenem je zakázán.

Spolujízda na transportních vozidlech je zakázána.
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Zimní provoz
• Před jízdou na vozovce nechte vždy nejprve pracovat odklízecí službu: odklízení
sněhu, posyp.
• Před uložením nákladu odstraňte ze země sníh a led: použijte smeták, lopatu,

případně silniční sůl.
• Na balíky nepoužívejte zmrazené prokládací materiály.
• Přizpůsobte rychlost jízdy.
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Ohlašovací povinnost
Následující události musí být neprodleně nahlášeny společnosti Mosser (vedoucímu na adrese
office@mosser.at nebo na čísle +43 / 7487 / 6271-0) a smluvními pracovníky a montéry také jejich
vlastnímu zaměstnavateli:

• Pracovní úrazy, úrazy při transportu, skoronehody
• Požáry
• Nemocenská dovolená
• Nedostatky související s bezpečností, jako např. zjištěné závady v ochranných systémech nebo
zjištěné vážné a bezprostřední riziko pro bezpečnost a zdraví
• Poškození jakéhokoli druhu, např. vozidel, budov atd.
To je nutné, abyste v případě pozdních následků úrazu neztratili nárok na odškodné. Každá

nehoda musí být nahlášena.
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Sankce
Pokud zaměstnanec svým protiprávním jednáním způsobil společnosti škodu, mohou vzniknout
nároky na náhradu škody podle zákona o odpovědnosti zaměstnance. Může dojít k ústnímu nebo
písemnému napomenutí, nebo až ke ztrátě zaměstnání. Totéž platí v přeneseném smyslu pro třetí

osoby.
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Stroje a zařízení
Elektrické instalace a zařízení
Používání strojů a zařízení
Pojem „používání“ zahrnuje všechny činnosti prováděné na pracovním zařízení nebo s jeho pomocí během celého
„životního cyklu“ zařízení, včetně uvedení do provozu, vyřazení z provozu, provoz, transport, opravy, přestavby,
údržba a čištění.
•

Pracovní zařízení se smí používat pouze pro pracovní účely, pro které je vhodné a určené podle údajů výrobce
nebo prodejce.

•

Je zakázáno vstupovat nebo sahat do běžících strojů nebo zařízení.

•

U pracovišť se zřetězenými stroji jsou popisy pracoviště k dispozici na příslušném místě.
Ty také upozorňují na konkrétní nebezpečí na místě.
Před zahájením práce je třeba si přečíst popis pracoviště, porozumět mu a dodržovat ho.
V případě nejasností je třeba se před zahájením práce poradit s nadřízeným.
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Elektrické instalace a zařízení
Obecné pokyny
• Nikdy se nedotýkejte válců, nožů nebo jiných pohyblivých částí, pokud je stroj v chodu.
• Noste přiléhavé pracovní oblečení.

• Svažte si dlouhé vlasy.
• Při práci nenoste hodinky, náramky, náhrdelníky, prsteny apod.
• Před každým použitím stroje je třeba provést bezpečnostní kontrolu.
• Před každým uvedením do provozu je třeba provést vizuální kontrolu, zda nejsou poškozené
kabely, konektory nebo kryty.
• Je nutné dodržovat popisy a pokyny platné pro dané pracoviště.
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Elektrické instalace a zařízení
Obecné pokyny
• Před zahájením směny je třeba zkontrolovat, zda zařízení a stroje nejsou poškozené, fungují
správně nebo zda nedošlo k poruše. V případě negativního výsledku je třeba práci okamžitě

přerušit a případně stroj či systém vypnout.
• Elektrické opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
• Údržba a čištění se musí provádět na zajištěném systému.
• Ochranné a bezpečnostní prvky musí být používány v souladu se svým určením a nesmí být
vyřazovány, obcházeny nebo demontovány.
• Pracovníci musí zajistit, aby při uvádění zařízení do provozu neohrozili sebe ani ostatní
osoby.
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Údržba, opravy a poruchy
Obecné pokyny
• Pokud dojde k poruše, je nutné vypnout elektrické systémy a zařízení.
• Neprovádějte žádné neschválené změny.

• Opravy elektrických zařízení mohou provádět pouze osoby s potřebnou kvalifikací.

28

Bezpečnost práce

Údržba, opravy a poruchy
Ochrana motoru
• Ochranu motoru mohou obsluhovat pouze poučené osoby. Přepněte ji
nejvýše třikrát a poté informujte údržbu.

• Před zapnutím ochranných vypínačů motoru se ujistěte, že v dotčené části
systému neprobíhají žádné opravné práce. Je třeba dodržovat pokyny
informačních štítků na rozvaděčích.
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Svařování a práce s otevřeným ohněm
• Práce s otevřeným ohněm a vysokými teplotami, např. svařování, řezání, rozbrušování atd.
smí provádět pouze kvalifikovaný personál s příkazem k údržbě a povolením v souladu se
směrnicí o údržbě

TRVB 104 0.
• Pro práce s otevřeným ohněm mimo dílnu jsou povolení povinná.
• Před zahájením jakýchkoli prací je třeba zajistit veškerá bezpečnostní opatření. Na místě musí
být připravena voda a hasicí přístroje.
• V případě potřeby je třeba vyčistit bezprostřední okolí od prachu, případně nebezpečný prostor
pokropit vodou.
• Na místě musí být přítomny nejméně 2 osoby, aby mohly v případě nehody okamžitě

zasáhnout.
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Svařování a práce s otevřeným ohněm
• Po ukončení prací musí být určena požární hlídka a musí být plně aktivní požární poplachový
systém.
• Je zakázáno skladovat přes noc lahve s acetylenem, kyslíkem nebo kapalnými plyny v technických

nebo uživatelských prostorách závodu – je nutné je vrátit do dílny nebo do vhodných prostor pro
skladování lahví.
• V požárně chráněných prostorách smí požární poplachový systém deaktivovat pouze
kompetentní personál s ohledem na alternativní opatření.
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Pracovní vybavení
Do této kategorie patří stroje, přístroje, nástroje, zařízení a instalace určené k pracovnímu použití.
• Na začátku směny je třeba zkontrolovat, zda není pracovní vybavení poškozeno.
• Pracovní vybavení se nesmí používat, pokud jsou poškozeny elektrické kabely nebo

samotné vybavení.
• Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
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Používání pracovního vybavení
•

Do ručního elektrického nářadí upínejte pouze nástroje a příslušenství schválené pro tento účel.

•

Hoblovací nože, frézy atd. lze měnit a seřizovat pouze při odpojeném napájecím kabelu (bez
napětí).

•

Pozor: Pamatujte na dobu doběhu stroje po jeho vypnutí. Před odtažením od obrobku nechte stroj
vždy zastavit.

•

Elektrické nářadí používejte pouze v bezpečné poloze a lze-li ještě zvládnout točivý moment.
Veďte ho oběma rukama.

•

Ochranná zařízení se nesmí vyřazovat, obcházet ani demontovat.

•

Horní frézku a její příslušenství je třeba používat v souladu s návodem k obsluze a pouze k
určenému účelu.
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Používání řetězové pily
Obecně platí, že k řezání by se měly používat akumulátorové pily.
Benzínové řetězové pily lze používat pouze v případech, kdy to není jinak možné.

Ochranné prostředky, které je třeba nosit při používání
akumulátorových řetězových pil:
• Protipořezové kalhoty nebo návleky
• Bezpečnostní obuv
• Ochrana sluchu
• Ochranné brýle
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Bezpečnost práce

Používání řetězové pily
Ochranné prostředky, které je třeba nosit při používání
benzínových řetězových pil:
• Protipořezové kalhoty nebo návleky

• Bezpečnostní obuv
• Přilba s ochranou sluchu a obličeje
Jak správně nastartovat motorovou pilu:

• Pilu pevně podržte levou rukou a pravou rukou ji nastartujte.
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Bezpečnost práce

Lešení, žebříky a práce ve výškách
• Žebříky a lešení nesmí vykazovat žádné poškození.
• Zajistěte dobrou stabilitu.
• Při práci ve výšce 1 m a více je nutné použít ochranné pomůcky proti pádu.

• Pro řidiče nákladních vozidel platí výška 1,50 m.
Štafle
• Na štafle nevstupujte, pokud není bezpečnostní ochrana proti rozjetí nebo převrácení

dostatečná.
• Na horní příčku štaflí se smí stoupat pouze v případě, že je stání na ní bezpečné.
• Je povoleno stoupat na horní příčku žebříků s bezpečnostním můstkem a zajišťovacím
zařízením.
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Lešení, žebříky a práce ve výškách
Jednoduchý žebřík
• Žebřík neopírejte pod úhlem menším než 3:1 (cca 72°) a větším než 4:1 (cca 76°)
• Stavte ho pouze na podklad, který zaručuje stabilitu.

• Šikmé žebříky musí plošinu, na kterou se z nich vystupuje, přesahovat nejméně o
1 m.
• Nestoupejte na horní 4 příčky.

Nůžkové zvedáky / pracovní plošiny
• K použití je nutná instruktáž.
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Lasery a paprsky
Rentgenové záření
Prostory, kde se používá rentgenové záření, musí být odstíněné. Obvykle od nich nehrozí žádné
nebezpečí. Poškození ochranného stínění je třeba neprodleně nahlásit.
Opravy na těchto zařízeních smí provádět pouze autorizovaný a kvalifikovaný personál.

Laserové záření
Používané laserové paprsky odpovídají max. třídy 3B až 3R a jsou potenciálně nebezpečné pouze v

případě, že proniknou přímo do oka. Během čištění a údržby musí být zařízení vypnuté. Opravy na
těchto zařízeních smí provádět pouze autorizovaný a kvalifikovaný personál. Je nutné nosit
ochranné brýle!
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Lasery a paprsky
Silné elektromagnetické záření

Vysokofrekvenční elektromagnetické záření může narušit funkci kardiostimulátorů. Oblasti, kde se
používá silné elektromagnetické záření, jsou odstíněné. Obvykle od nich nehrozí žádné nebezpečí.
Poškození ochranného stínění je třeba neprodleně nahlásit.
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Ochrana proti výbuchu
Prach může také explodovat! Předpokladem je dostatečná koncentrace ve
vzduchu a zapálení zdrojem vznícení, například jiskrami nebo otevřeným

ohněm.

Ex-zóny
• Prostory, ve kterých se při běžném provozu může vyskytnout výbušná atmosféra tvořená
směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, par nebo aerosolů, jsou označeny a
zaznamenány v plánu požární ochrany.
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Ex-zóny
• Do vyznačených zón s nebezpečím výbuchu je třeba vstupovat s nezbytnou opatrností.
• Příkazové a zákazové značky musí být bez výjimky dodržovány a případné incidenty musí být

okamžitě hlášeny nadřízenému.
• V zónách s nebezpečím výbuchu se smí pracovat pouze s vhodnými nástroji s ochranou
proti výbuchu a v antistatickém oděvu.

• Nebezpečí výbuchu trvá, dokud se prach neusadí nebo hořlavé plyny nerozptýlí.
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Klasifikace Ex-zón podle plánů požární ochrany
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Klasifikace Ex-zón podle plánů požární ochrany

Zvláštní bezpečnostní opatření je třeba dodržovat také v zónách s nebezpečím požáru:

• Otevřený plamen je zakázán

• Zákaz skladování hořlavých látek
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Chování v Ex-zónách
• Před jakoukoli prací musí být zařízení odstaveno z provozu, dokud se neusadí prach nebo
nerozptýlí hořlavé plyny.
• Svařování a broušení v Ex-zónách je obecně zakázáno, s výjimkou povolení prostřednictvím
osvědčení o práci s otevřeným ohněm podle TRVB 104 0.
• Vnesení zdrojů zapálení, jako je otevřený oheň nebo mechanické či elektrické jiskry, např. mobilní
telefon, do oblasti s nebezpečím výbuchu je zakázáno.

• Plošiny a žebříky určené pro obsluhu filtru a údržbu lze používat i za chodu zařízení. Vstup do
prostor s přetlakem je povolen pouze při vypnutém zařízení.
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Chování v Ex-zónách

• Antistatický oděv a obuv je nutné v Ex-zónách nosit i po vypnutí zařízení. Smí se používat pouze
elektrická zařízení vhodná pro EX-zóny a bezjiskrové nářadí.
• Zvláštní pozornost je třeba věnovat požárům v silech a filtrech, protože v těchto prostorách

může dojít k výbuchu prachu ještě dlouho po domnělém uhašení.

V každém případě

musí být silo, ve kterém došlo k požáru, před opětovným uvedením do provozu zcela
vyprázdněno. Ruční vyprazdňování se smí provádět pouze v ochranném oděvu a za
přítomnosti hasičů.
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EX-zóna – silo na piliny s filtrem
Sání filtru: SFD – Impulsní filtr

Filtrační mezisklad

• Uzávěr víka, kryt hlavy filtru a kontrolní a údržbová dvířka prostoru
pro surový plyn lze otevřít pouze při vypnutém zařízení.
• Ve výjimečných případech lze během provozu otevřít kryt prostoru
pro čistý plyn u filtru a kontrolního ventilu.
• Pojistný ventil (závod Perwarth 88, 3263 Randegg a závod

Silo s filtrem

Fohlenhof 2, 3263 Randegg) musí být zaplombován. Nastavená
hodnota: 6,5 baru
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Ochrana proti výbuchu
Nabíjecí stanice pro vysokozdvižné vozíky a elektrické paletové vozíky

• Během procesu nabíjení v okruhu 0,5 m
• Do vzdálenosti 2,5 m od baterie je zakázáno skladovat hořlaviny.
Skříň na nebezpečné zboží VfB
• Skladovat lze pouze uzavřené a neorosené nádoby. Je třeba provádět
pravidelnou kontrolu.
• Přelévání ve skříni je zakázáno.
Skladiště plynu jsou oblastí s nebezpečím výbuchu pouze v případě havárie.

• Do vzdálenosti 2,5 m od skladu je zakázáno skladovat hořlaviny.
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Nouzová situace

Chování v případě nehody
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Chování v případě nehody
1. Zajistěte: Získejte přehled o situaci. Zajistěte místo nehody a vždy dbejte na vlastní bezpečnost.
Vypněte stroje a odpojte napájení.
2. Vyprostěte zraněnou osobu z nebezpečné oblasti

3. Poskytněte první pomoc: Patří sem všechna opatření, která můžete v rámci první pomoci
provést přímo na zraněném, resp. zasaženém.
4. Tísňová linka: Co nejdříve zavolejte odbornou pomoc. Volejte na číslo 144 a odpovězte na
položené otázky. Vyšlete hlídky pro navigaci záchranných vozidel.
Kurzy první pomoci jsou sponzorovány společností a v pravidelných intervalech jsou také přímo
nabízeny. V případě zájmu se obraťte na svého nadřízeného.
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První pomoc
Pokud poskytujete první pomoc, nemůžete udělat chybu. Pouze dívat se jinam a nepomoci je
vážná chyba.
V závodě jsou vyškolení pracovníci první pomoci. Jejich jména a dostupnost najdete v seznamech

první pomoci, které jsou umístěné na lékárničkách. Každý zaměstnanec je povinen se informovat,
kde se nachází nejbližší lékárnička, a zapamatovat si to.
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První pomoc
Při poskytování první
pomoci je třeba:
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Požární prevence
•

Nejbližší tlačítkový hlásič, hasicí přístroj, resp. úniková cesta a nouzový
východ musí být známé.

•

V celém závodě je přísně zakázáno používat otevřené světlo a oheň.

•

Spuštění požárního poplachu nebo zařízení pro odvětrávání požárního kouře bez nouzového
stavu je zakázáno.

•

Je třeba udržovat pořádek a čistotu.
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Požární prevence
•

Hořlavé odpady, jako např. čisticí hadry a papíry nasáklé olejem a lakem atd., je třeba nejpozději
po skončení práce odstranit z pracovních prostor a uložit na požárně bezpečném místě.

•

Pohony, např. elektromotory, převodovky, řemeny, předlohové hřídele a podobně, je třeba

podle plánu údržby zbavovat usazenin, např. hoblin, brusného prachu, pilin a jiných nečistot.
•

Skladování hořlavých materiálů v nepřípustném množství (dodržujte maximální skladované
množství) nebo na nepřípustných místech (schodištích, chodbách a jiných dopravních cestách,
půdách, v blízkosti krbů, garážích a podobně) je zakázáno. Tlakové plynové nádoby všech
typů musí být zajištěné proti převrácení a umístěné v chladu tak, aby je bylo možné v případě
nebezpečí snadno přesunout.
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Požární prevence
•

Vozidla mohou být v areálu závodu zaparkovaná pouze tak, aby nebránila dopravním a
únikovým cestám a příjezdu zásahových vozidel. V halách smí vozidla, např. vysokozdvižné
vozíky, transportéry atd., parkovat pouze na vyznačených místech vybavených požárními

sprchami.
•

Kouření je zakázáno v celém závodě, s výjimkou speciálně vyhrazených prostor pro kouření v
době přestávek.
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Požární prevence
•

Únikové a dopravní cesty se musí udržovat volné, bez jakéhokoliv skladování.

•

Hasicí prostředky a hasicí přístroje nesmí být zakryté, skryté před zraky (např. zavěšením
oděvů přes ně) ani odstraněné z předepsaných míst instalace nebo použité k jiným účelům,

než pro které jsou určené.
•

Po skončení práce mohou zaměstnanci pobývat v areálu společnosti pouze se souhlasem
podnikového vedení.

•

V závodě se musí důsledně dodržovat pokyny na informačních tabulích, které odkazují na
správné chování v souladu s výše uvedenými ustanoveními, tyto tabule nesmí být skryté před
zraky a nesmí se poškodit ani odstranit.
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Chování v případě požáru

Tísňová linka v Evropě:
112
Hasiči: 122
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Chování v případě požáru
• Hašení požáru by se vždy mělo provádět pouze tehdy, je-li to možné a přiměřené. Všichni
jsou vyzýváni, aby při počátečních hasebních pracích vždy dbali na vlastní bezpečnost. Pokud se
nepodaří požár zvládnout okamžitým uhašením, další hasební práce do příjezdu hasičů se smí

provádět pouze s kompletními ochrannými prostředky. Do nebezpečné zóny se pak už nesmí
vstupovat bez ochranných pomůcek.
• Během zásahu odpovídají za postiženou oblast hasiči nebo velitel zásahu hasičského
sboru. Je proto nutné bezpodmínečně dodržovat jejich pokyny. To platí od příjezdu prvního
hasiče až do ukončení zásahu.
• Každá osoba, která se nepodílí na hašení, se musí okamžitě odebrat na shromaždiště.

57

Bezpečnost práce

Spolupráce s hasiči
•

Umístění hlídky u vjezdu do závodu, uvolnění příjezdových cest.

•

Pokud jsou zasvěcení zaměstnanci společnosti na základě svých vědomostí vyzváni vedoucím
zásahu, mohou do nebezpečné zóny vstoupit pouze ve vhodných ochranných prostředcích.

•

V příslušné části dílny jsou k dispozici ochranné pomůcky: helma, rukavice, boty, ochranný
oděv.

•

Zvláštní pozornost je třeba věnovat požárům v silech a filtrech, protože v těchto prostorách
může dojít k výbuchu prachu ještě dlouho po domnělém uhašení. V každém případě musí být
silo, ve kterém došlo k požáru, před opětovným uvedením do provozu zcela vyprázdněno.

Ruční vyprazdňování se smí provádět pouze v ochranném oděvu a za přítomnosti hasičů.
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Hasicí přístroje a jejich použití
• Přestože hasicí přístroje vypadají na první pohled stejně, liší se od sebe hasicími látkami. Je
důležité vybrat a použít vhodný hasicí přístroj pro daný požár.

Třída požární
ochrany

Pevné hořlaviny

Příklady hořlavin

Bezpečnost práce

Kapalné
hořlaviny (bez
jedlých olejů a
tuků)

Plynné
hořlaviny

Kovové
hořlaviny

Hořlavé jedlé oleje a
tuky

Rostlinné a živočišné
Benzín, benzen,
Metan, propan, Hliník, hořčík,
oleje a tuky ve
Dřevo, papír, sláma, textil, uhlí, oleje, tuky, laky,
vodík, acetylen, lithium, sodík, fritovacích a pečících
automobilové pneumatiky,
dehet, stearin,
zemní plyn, draslík a jejich zařízeních a v dalším
netavící se plasty
parafín, tavící se
svítiplyn
slitiny
kuchyňském
plasty
vybavení

Způsob hoření

Žár a plamen

Vhodné hasicí
prostředky

Voda
Hasicí prášek ABC
Hasicí prostředek na maziva
Pěnový hasicí přístroj
Hasicí prášek BC

Plamen
Pěnový hasicí
přístroj
Hasicí prášek
ABC
Hasicí prášek
BC
Hasicí přístroj
na maziva
Písek
Oxid uhličitý
Voda

Plamen

Hasicí prášek
BC
Hasicí prášek
ABC
Oxid uhličitý

Žár

Plamen

Hasicí prášek
Hasicí prostředek na
D
maziva
Písek
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Hasicí přístroje a jejich použití
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Ergonomie
Zvedání a přenášení břemen
Dodržujte následující pokyny:
•

Používejte zvedací a přepravní pomůcky.

•

Uchopte a zvedněte břemeno s rovnými zády, s co nejrovnější

Nesprávné zvedání

Nesprávné nošení

Správné zvedání

Správné nošení

horní částí těla a s pokrčenými koleny.
•

Optimální výška rukojeti pro zvedání a odkládání břemena je 50
cm až 75 cm.

•

Zvedejte břemeno co nejblíže k tělu.

•

Nikdy nezvedejte ani neodkládejte břemeno trhavými pohyby.

•

Přenášejte břemeno s rovnými zády.

•

Při zvedání, přenášení a odkládání břemene neotáčejte horní
část těla.

Bezpečnost práce
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Kancelářské pracoviště
Sebelepší kancelářské pracoviště není nic platné, pokud je špatně
nastavené. Správné nastavení pracoviště:
1. Horní řádek obrazovky by měl být mírně pod vodorovnou osou vidění.

2. Monitor by měl být umístěn v pozorovací vzdálenosti 50–80 cm a v
pravém úhlu k oknu.
3. Klávesnice a myš jsou ve stejné rovině jako lokty a dlaně.
4. Úhel mezi nadloktím a předloktím, stejně jako mezi horní a dolní částí
nohou je 90°.
5. Nohy potřebují pevnou oporu.
6. Předloktí se opírají přibližně ze 2/3 o opěrku nebo psací stůl.
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Dodání a vyzvednutí
• Interní provoz v závodě má přednost.

• Je třeba dodržovat předpisy pro zajištění nákladu.
• Před opuštěním nákladního vozu si nasaďte ochranné pomůcky.
• Při nakládacích pracích je nutné používat poskytnuté osobní
ochranné vybavení, bezpečnostní postroje a ochranné pomůcky
proti pádu.
• Pokud již logistika nemá obsluhu, musí řidič vysokozdvižného
vozíku každých 15 minut zkontrolovat řidiče nákladního vozu,

zda je vše v pořádku.
• Příjezdový a nakládací prostor je částečně monitorován
kamerovým systémem.
63

Bezpečnost práce

Dodání kulatiny
Vykládka:

• Vždy bezpodmínečně dodržujte pokyny zaměstnanců firmy u vykládky dřeva, např. třídičů nebo
řidičů manipulační techniky.
• Je přísně zakázáno zdržovat se v prostoru přímo vedle třídírny klád. Nebezpečí pádu kmenů v
oblasti manipulace s kulatinou.
• Pokud zaměstnanci firmy výslovně neurčí jiné místo, vyložte kulatinu přímo u příjmu před
tříděním dřeva. Dřevo vykládáte sami.
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Dodání kulatiny
Vykládka:

• Pokud ve výjimečných případech – nemáte-li vlastní jeřáb – budete k vykládce potřebovat naši
manipulační techniku, vždy dodržujte pokyny našeho řidiče. Během samotného procesu
vykládky je nutné navázat oční kontakt nebo se zdržovat v bezpečnostní zóně.
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Železnice
• Posunovací práce smí provádět pouze zaměstnanci železnice.

• Je zakázáno neoprávněně se zdržovat ve vagonech a mezi nimi.
• Musí být dodržena bezpečnostní vzdálenost 1 m od vagonů, kromě toho je nutné respektovat
vodorovné značení.
• V případě poškození vagonů musí být informován nadřízený a železnice. Hrozí nebezpečí
zranění!
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Sběr odpadního dřeva
Kolové nakladače a další dopravní prostředky lze používat pouze s příslušným dokladem o

způsobilosti, tj. průkazem na vysokozdvižný vozík nebo řidičským průkazem, instruktáží a podnikovým
řidičským průkazem pro příslušné vozidlo.
Dopravní prostředek smí být zaparkován pouze na vymezeném parkovacím místě.
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Ochrana mateřství
Práce v těhotenství
Těhotenství představuje pro tělo mimořádnou zátěž. Zákon o ochraně matek má proto poskytnout
zvláštní ochranu nastávajícím matkám a jejich nenarozeným dětem v pracovním procesu. Nastávající
matky musí co nejdříve předložit lékařské potvrzení o těhotenství a předpokládaném termínu porodu.
Nejdůležitější ustanovení pro ně jsou následující:
Těhotné ženy také nesmí být v zaměstnání vystavené
•

hluku,

•

ionizujícímu a neionizujícímu záření,

•

biologickým látkám ve smyslu § 40 zákona na ochranu zaměstnanců ASchG,

•

zdraví škodlivým materiálům.
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Práce v těhotenství
•

Pravidelně se nesmí zvedat ručně břemena těžší než 5 kg, příležitostně se nesmí zvedat břemena
těžší než 10 kg.

•

Pravidelně se nesmí pohybovat ručně břemeny těžšími než 8 kg nebo je přesouvat, příležitostně

se nesmí pohybovat ručně břemeny těžšími než 15 kg nebo je přesouvat.
•

Při práci, která se vykonává převážně ve stoje, musí být pro krátké odpočinky k dispozici místo k
sezení.

•

Od 20. týdne těhotenství se nesmí vykonávat práce ve stoje déle než 4 hodiny.
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Práce v těhotenství
•

Při práci, kterou je nutné trvale vykonávat vsedě, musí být zajištěna možnost krátkých přestávek v
práci.

•

Ostatní zaměstnanci nesmějí kouřit ve stejné místnosti, kde pracuje těhotná žena.

•

Zákaz práce od 20:00 do 6:00 hodin.

•

Těhotné ženy nesmí pracovat déle než 9 hodin denně a 40 hodin týdně.

Tato doporučení by se samozřejmě měla dodržovat i v soukromé sféře.
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Plán objektu
Fohlenhof 2, 3263 Randegg
Doručování balíků
Dodávka řeziva
Vyzvednutí lepeného dřeva

Vyzvednutí briket
Vyzvednutí
pilin a dřevní štěpky
Zajištění nákladu
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Plán objektu Perwarth 88, 3263 Randegg

Doručování balíků
Dodávka řeziva
Vyzvednutí lepeného dřeva

Vyzvednutí briket
Vyzvednutí
pilin a dřevní štěpky
Zajištění nákladu
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Plán objektu Zarnsdorf Industriegebiet 1, 3261 Wolfpassing

Doručování balíků
Dodání kulatiny
Vyzvednutí řeziva

Vyzvednutí kůry
Vyzvednutí pilin
a dřevní štěpky
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Tiráž:
Mosser Leimholz Gesellschaft m. b. H.
Fohlenhof 2
A-3263 Randegg
Právní upozornění:
Obsah a struktura brožury o bezpečnosti práce jsou chráněné autorským právem. Reprodukce informací nebo údajů, zejména použití textů, částí textů nebo obrazového
materiálu, vyžaduje předchozí souhlas koncernu Mosser.
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