Pars nova a.s.

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního
prostředí při pohybu cizích osob v areálu Pars nova a.s.
Osoby, které v Pars nova pracují nebo se v Pars nova pohybují z jiného důvodu, jsou povinny dodržovat právní
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (zákoník
práce, příslušné zákony, vyhlášky, vládní nařízení, zákon o požární ochraně), jakož i zásady bezpečného chování
na pracovišti a stanovené pracovní postupy a smluvená znamení tak, aby neohrožovaly zdraví a život svůj i
ostatních osob, nepoškozovaly životní prostředí a nezpůsobily ekologickou újmu.
Poruší-li cizí osoba při svém pohybu v areálu Pars nova níže uvedená ustanovení týkající se zásad BOZP,
PO nebo Ochrany životního prostředí, je povinna zaplatit Pars nova smluvní pokutu 1000 Kč za jednotlivé
porušení, a to i opakovaně.

Všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
1. Při příjezdu / příchodu do Pars nova znát jméno kontaktní osoby, tj. zaměstnance Pars nova „odpovědného"
za provádění činnosti a pohyb cizí osoby v areálu (kontaktní osoba je uvedena na objednávce a/nebo ve
smlouvě a/nebo se jedná o zaměstnance, který s cizí osobou provedení činnosti dohodl jiným způsobem) a
sdělit ho ostraze Pars nova, která je povinna informovat kontaktní osobu o příjezdu cizí osoby a zajistit tak
bezpečný pohyb a pobyt cizí osoby v areálu Pars nova.
2. Pohybovat se pouze po komunikacích, které jsou vyznačeny nebo udržovány jako volně průchodné,
nevystupovat na výšky (pokud nebylo provedeno potřebné proškolení), nezdržovat se pod přepravovanými
břemeny, v nebezpečné blízkosti strojních zařízení, nepřibližovat se k živým částem pod napětím, na zkušebnu
a zkušební trať, před nebo mezi jedoucí vozy, dopravní prostředky, zakázaná je chůze v kolejišti, přelézání
vagónů, procházení mezi rozpojenými vagóny, a do průjezdného profilu elektrických kolejových vozů, jakož i
do jiných zakázaných prostor. Zdržovat se pouze na určených pracovištích, svévolně je neopouštět,
nevstupovat do jiných prostor, nepoužívat a nemanipulovat se strojním zařízením a energetickými spotřebiči, s
jejichž návodem k obsluze nebyli seznámeni a jejichž obsluhou nebyli pověřeni.
3. Chovat se tak, aby nebyla zavdána příčina ke vzniku požáru nebo úrazu, popř. oznámit kontaktní osobě Pars
nova postřehnuté a zjištěné nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví.
4. Používat při práci přidělené nebo požadované ochranné pracovní prostředky a pomůcky, včetně reflexní vesty,
nebo pracovních oděvů s reflexními prvky a logem společnosti (cizí osoby).
5. Udržovat pořádek a čistotu na pracovištích, komunikacích, na hygienických a sociálních zařízeních,
nepoškozovat budovy, sociální zařízení a ostatní majetek.
6. Provést z důvodu zachování vhodného pracovního prostředí zaměstnanců Pars nova v místě realizace
smluvených prací veškerá možná opatření ke snížení a/nebo zamezení prašnosti, hluku a zápachu. Šíření
prachu předcházet vhodným krytím, rukávci při stavebních pracích, odsáváním aj. prostředky k zachycení
prachu. Organizovat práce tak, aby práce provázené zvýšeným hlukem a zápachem byly prováděny mimo
hlavní pracovní směnu.
7. Pokud je umožněn vjezd automobilem do Pars nova, respektovat povolenou rychlost, respektovat přednost
kolejových vozidel při pohybu v areálu Pars nova, z důvodu nezvyšování koncentrací škodlivých látek v
pracovním prostředí zaměstnanců vjíždět do výrobních hal pouze s písemným povolením Pars nova a v
nevyhnutelných případech (naložení/vyložení nákladu, provedení práce prostředky integrovanými na vozidle),
při nutném vjezdu do výrobních hal nenechávat zbytečně běžet motor vozidla, k parkování používat vyhrazená
parkoviště, případně jiné, kontaktní osobou Pars nova určené zpevněné plochy. Je zakázáno parkovat na
zelených plochách!
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8. Řídit se dopravními a bezpečnostními značkami, které jsou v areálu Pars nova umístěny a uposlechnout
varovných signálů a smluvených znamení. Nepoškozovat nebo snižovat účinnost bezpečnostních značek,
označení a zařízení v celém areálu Pars nova.
9. Dbát zvýšené pozornosti při chůzi, zejména při sestupování po schodech, na výrobních a zkušebních
pracovištích, dávat pozor na zapuštěné koleje, při pohybu v technologickém kolejišti provozních hal, na upínací
lišty, natažené hadice, na pohyblivé a poddajné přívody a další komunikační překážky, pozornost při pohybu
pod konstrukcemi, lešením, montážními plošinami, v kabelových kanálech, pracovních (montážních) jámách a
v jiných v místech s ohrožením hlavy.
10. Nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky před vstupem do areálu Pars nova, na pracovištích Pars
nova a v pracovní době ani mimo tato pracoviště při dočasném opuštění areálu Pars nova. Dodržovat zákaz
kouření v celém areálu společnosti vyjma míst označených jako „Místo ke kouření". Vedoucí zaměstnanec cizí
osoby je povinen reagovat na oznámení kontaktní osoby Pars nova nebo ostrahy Pars nova a řešit
bezodkladně situaci, kdy je zjištěn v areálu Pars nova pod vlivem alkoholu nebo návykových látek jemu
podřízený zaměstnanec.
11. Nezastavovat únikové, evakuační, hlavní cesty, východy a přístupy k hasicím zařízením, elektrickým
rozvaděčům a hlavním uzávěrům (plynu, vody, páry apod.) žádnými předměty, ani materiálem. Tyto prostory
musí zůstat trvale volné a přístupné.
12. Respektovat a dodržovat „Požární řády pracovišť" a „Požární poplachovou směrnici Pars nova", požadovat
předložení těchto dokumentů před zahájením činnosti po kontaktní osobě Pars nova. Před zahájením
svařování, nebo před zahájením provádění jiných prací s nebezpečím požáru a výbuchu, vyžadovat od
kontaktní osoby Pars nova vydání písemného povolení k této činnosti a zajištění následného osmihodinového
dozoru. Ohlašovnou požáru je recepce - vrátnice Pars nova.
13. Nahlásit kontaktní osobě Pars nova bez prodlení a před opuštěním areálu Pars nova každý úraz, ke kterému
došlo v době plnění úkolů nebo pobytu v Pars nova. Účinně spolupracovat při objasňování jeho příčin, sepsání
záznamu o úrazu i v případě dalšího vyšetřování.
14. Před zahájením prací v areálu Pars nova je nutné na úrovni vedoucích zaměstnanců obou smluvních stran
(Pars nova a cizí osoby) nechat písemně potvrdit „Zápis o předání pracoviště cizí osobě", ve kterém jsou
specifikovány další pokyny, upozornění atd.
15. Vedoucí zaměstnanec cizí osoby má povinnost písemně informovat kontaktní osobu Pars nova a vedoucího
zaměstnance, na jehož pracovišti působí, o rizicích plynoucí z jeho činnosti a přijatých opatřeních k ochraně
před jejich působením.
16. Vedoucí zaměstnanec cizí osoby odpovídá za platný stav profesních oprávnění svých zaměstnanců a za jejich
zdravotní způsobilost pro výkon činností pro Pars nova nebo na jeho zařízeních, a je rovněž zodpovědný za
bezpečný stav používaného vlastního nářadí nebo zařízení a za ukázněné chování svých zaměstnanců.
17. Ohlašování mimořádných událostí
Havarijní a krizová čísla
Ohlašovna mimořádných událostí v Pars nova - recepce
vrátnice
Ohlašovna krizových událostí

kl. 111, 263, 252
0 - 583 365 111, 0 - 583 365 263, 0 - 583 365 252
0 - 112

Hasičský záchranný sbor

0 - 150 (0 - 950 785 011)

Policie ČR

0 - 158 (0 - 974 779 111)

Záchranná služba první pomoci

0 - 155 (0 - 583 397 112)
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Závodní lékař

kl. 541
0 - 583 655 541

Pohotovostní a havarijní služby dodavatelů energií
Dodavatel elektrické energie

0 - 800 850 860

Dodavatel plynu

0 - 1239

Dodavatel vody

0 - 583 317 202

Trafostanice Pars nova

kl. 521 (0 - 583 365 521)

Zástupci Pars nova a.s.
Údržba - vedoucí obsluhy - Ing. Bohumil Vlach

kl. 385 (0 – 583 365 385, 0 - 724 632 202)

Mistr údržby – Alexandr Rosák

kl. 138 (0- 583 365 138, 0 – 724 632 187)

Technik BOZP a PO – Bc. Tomáš Prchlík (fa CIVOP s.r.o.)

kl. 260 (0 - 603 855 085)

Všeobecné zásady pro ochranu životního prostředí
Každá cizí právnická i fyzická osoba je při práci a pohybu v Pars nova povinna předcházet znečišťování nebo
poškozování všech složek životního prostředí (ovzduší, vody, půdy, organismů) a minimalizovat nepříznivé
důsledky své činnosti na životní prostředí, a to zejména respektováním těchto podmínek
Nakládání s odpady
1. Neukládat žádné odpady vyprodukované při smluvené činnosti a pohybu osob provádějících
smluvenou činnost v Pars nova do popelnic, kontejnerů a jiných shromažďovacích prostředků Pars
nova!
2. Zajistit na své náklady odstranění veškerých odpadů, které vzniknou / vznikly při provádění smluvené činnosti
a pohybu všech osob provádějících smluvenou činnost v Pars nova (cizí osoba je „původcem odpadu“ ve
smyslu zákona o odpadech).
3. Odpady neodkládat volně na plochy v Pars nova – nevytvářet volné skládky a neoznačená shromaždiště.
Zajistit si pro shromažďování odpadů a na vlastní náklady nádoby na odpad a tyto zřetelně odlišit popisem od
popelnic, kontejnerů a jiných shromažďovacích prostředků Pars nova.
4. Odpady z prováděné činnosti odstraňovat ihned po naplnění nádoby, resp. průběžně tak, aby byl v Pars nova
udržován pořádek.
Ochrana vod
5. Vjíždět do Pars nova vozidly, mechanizací a se stroji a zařízeními pouze v dobrém stavu, kdy nehrozí úkapy a
úniky provozních kapalin – olejů, pohonných hmot aj.
6. Neumývat a neoplachovat v Pars nova vozidla a mechanizaci.
7. Doplňování provozních kapalin provádět pokud možno mimo Pars nova, v nevyhnutelných případech zajistit
místo, kde bude doplnění prováděno, proti úniku kapalin do půdy a podloží, a to úkapovou vanou, sorpčním
kobercem aj. prostředky.
8. V případě, že v souvislosti s provedením činnosti musí být do Pars nova přivezeny chemické látky nebo
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chemické směsi (přípravky) a/nebo zařízení, které obsahuje chemické látky nebo přípravky „ve větším
rozsahu“, tzn. nad 1000 l tekutých a/nebo nad 2000 kg pevných, oznámit a projednat skutečnost před
zahájením činnosti s představitelem vedení Pars nova pro EMS.
9. Při používání chemických látek, chemických směsí (přípravků) a jiných závadných látek (nafta, benzín, oleje,
ředidla, chemikálie, barvy ….) dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi, tzn. obaly uzavírat, zvenku je
čistit, zajišťovat proti převržení, zajisti místa úkapů záchytnou vanou, ukládat je mimo přepravní cesty atd.
10. Nevylévat do umyvadel, výlevek, kanalizačních vpustí, sociálního zařízení zbytky chemických látek a přípravků
a jiných závadných látek (např. zbytků odmašťovadel, nátěrových hmot apod.).
11. Unikla-li závadná látka, musí každý ihned po zjištění úniku okamžitě přerušit svou práci, zabránit dalšímu
unikání závadné látky a plošnému šíření kontaminace; zasažené místo musí pokrýt savým materiálem, nejlépe
pilinami, textiliemi, nebo speciálními sorpčními prostředky (Absodan Plus, sorpční utěrky, koberce aj.) nebo
alespoň pískem nebo hlínou; je možné použít prostředky z označených havarijních souprav (žluté popelnice
120 l s popisem HAVARIJNÍ SOUPRAVA) rozmístěných v provozu Pars nova. Po výše popsaném zásahu
okamžitě ohlásit událost na vrátnici Pars nova a postupovat v souladu s obdrženými pokyny.
Nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi (přípravky)
12. Oznámit a projednat s Představitelem vedení Pars nova pro EMS způsob použití jakékoliv nebezpečné
chemické látky nebo směsi (přípravku) a/nebo zařízení obsahujícího chemikálii a rizika plynoucí z použití pro
Pars nova, a to před zahájením prací v Pars nova.
13. Neskladovat a nepoužívat v areálu Pars nova žádné nebezpečné chemické látky nebo směsi (přípravky)
s vlastnostmi „vysoce toxický“, „toxický“, „žíravý“, „karcinogenní“, „mutagenní“ nebo „toxický pro reprodukci“,
ani předměty, které je obsahují. Je-li jejich použití k provedení smluvené činnosti nezbytné, musí být způsob
použití prokazatelně projednán před započetím prací s Představitelem vedení Pars nova pro EMS.
Ochrana ovzduší
14. Nespalovat v Pars nova žádné věci, předměty (odpady, obaly, větve, trávu apod.).
15. Nevypouštět volně do ovzduší z klimatizací kolejových vozidel aj. zařízení plyny obsahující regulované látky
nebo F-plyny a servis a opravy chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky a fluorované
plyny provádět výhradně prostřednictvím k tomu oprávněné osoby.
Ochrana zeleně
16. Zamezit při realizaci smluvené činnosti ničení zeleně – odkládat materiál a předměty a parkovat vozidla
výhradně na zpevněných a/nebo kontaktní osobou Pars nova stanovených místech.
17. Neúmyslné a nepředpokládané poškození zeleně při provádění činnosti hlásit bezprostředně po vzniku události
kontaktní osobě Pars nova a způsob nápravy následně projednat s Představitelem vedení Pars nova pro EMS.
18. Po dokončení smluvené činnosti a v případě, že došlo k nevyhnutelnému zničení zeleně, zajistit provedení její
obnovy. Způsob obnovy projednat před její realizací s Představitelem vedení Pars nova pro EMS.
19. Ohlašování mimořádných událostí dotýkajících se životního prostředí
kl. 111, 263, 252,
Ohlašovna havárií (úniků závadných látek) - recepce vrátnice

0 - 583 365 111, 0 - 583 365 263,

Představitel vedení Pars nova pro EMS - Ivana Valouchová

0 - 583 365 252
kl. 570, 7570
0 583 365 570, 0 - 724 156 035
e-mail: ivana.valouchova@skoda.cz
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Každý, kdo poškozováním životního prostředí nebo jiným protiprávním jednáním způsobil ekologickou újmu, je
povinen obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému nebo jeho části. Není-li to možné nebo ze závažných
důvodů účelné, je povinen ekologickou újmu nahradit jiným způsobem (náhradní plnění); není-li to možné, je
povinen nahradit tuto újmu v penězích. Souběh těchto náhrad se nevylučuje.

Rizika vyskytující se v areálu Pars nova
Cizí Osoby, které se pohybují v areálu Pars nova, berou na vědomí, že mohou být ohroženi níže uvedenými
riziky a v rámci ochrany zdraví jsou povinni řídit se pokyny kontaktní osoby nebo vedoucích zaměstnanců
jednotlivých pracovišť Pars nova a používat potřebné OOPP. Bez dodržení veškerých zmíněných zásad a
opatření nesmí cizí osoba zahájit práci v areálu a objektech Pars nova.
Specifická rizika vyskytující se v areálu Pars nova
Cizí osoby, které hodlají provádět v areálu Pars nova práci, pracovní operaci/e na vnitřních i venkovních
pracovištích, musí vždy kontaktovat vedoucího zaměstnance (Mistra) pracoviště Pars nova, kde budou
práce provádět a ten jim sdělí specifická rizika na daném pracovišti a seznámí je s dokumentem SOUBOR
HODNOCENÍ PRACOVNÍCH RIZIK ohrožující bezpečnost a zdraví zaměstnanců Pars nova a.s. Šumperk.
Obecná rizika vyskytující se v areálu Pars nova
RIZIKO

VÝSKYT

OPATŘENÍ

ZAKOPNUTÍ, PÁD všechny prostory;
OSOBY
haly s výskytem montážních
jam, včetně venkovních ploch a komunikací
-

-

PRACH A
SVÁŘEČSKÉ
AEROSOLY

HLUK

CHEMICKÉ
ŠKODLIVINY

zámečnická a svářečská
pracoviště,
tryskací box
zámečnická a svářečská
pracoviště, pracoviště
tryskacího boxu, lakovna,
zkušebna spalovacích motorů
lakovny, čalouníci – práce
s lepidly, stolárna, hydromaty +
Blümark, pracoviště
s odmašťováním (elektrohala odmašťování ETS, mycí stoly,
ruční odmašťování)
impregnační stanice,
laminování, akumulátorovna,
tlakové mytí s ČOV
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-

pohybovat se pouze za ochranným manipulačním
pásmem
dodržovat používání ochranné pracovní obuvi a
zajištění proti pádu a skluzu
pohybovat se pouze po komunikacích k tomu určených;
pozornost při pohybu na pracovišti (zakopnutí o hadice,
prodlužovaní kabely, kotevní části přípravků, koleje...)
zákaz vstupu na střechy, jeřábové a zvýšená
pracoviště bez povolení
používat vhodné žebříky, plošiny, lávky, nepoužívat
improvizovaná zvýšená pracoviště
při práci na střeše, střeše vozu používat zajišťovací
lanový systém (potřebné OOPP pro zachycení pádu)
používat přechodové můstky kanálů
dodržovat používání ochranného respirátoru
pravidelně větrat a používat odsávání
zákaz vstupu nepovolaných osob do rizikových
prostorů (např. tryskací box atd.)

-

dodržovat používání chrániče sluchu

-

zákaz vstupu nepovolaných osob /vstup výhradně s
vědomím a v doprovodu vedoucího pracoviště)
používat OOPP – respirátor nebo polomaska s filtrem
proti parám organických rozpouštědel, rukavice a oděv
odolné chemikáliím
pravidelně větrat pracoviště a používat odsávání

-

-
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RIZIKO

VÝSKYT

OPATŘENÍ
-

CHEMICKÉ
LÁTKY A SMĚSI

ZACHYCENÍ,
NAVINUTÍ

ZASAŽENÍ
ÚLOMKY
MATERIÁLU

Práce s chemickými látkami a
směsmi
sklad chemických látek, sklad
nebezpečných odpadů, opravna
akumulátorů, ČOV haly
tlakového mytí spodků vozidel),
klempírna, neutralizační
stanice, čistící zařízení
Blümark, obsluha
postřikovacích strojů, pracoviště
- údržba potrubí, mytí
hliníkových dílů, čištění

pracoviště s výskytem
obráběcích strojů, soustruhů,
stojanových brusek, vrtaček pil,
polohovacích přípravků,
mechanických stojanových
zvedáků, svařovacích
poloautomatů, mobilních lešení
atd.
zámečnická a svářečská
pracoviště, pracoviště
kovoobráběcích strojů, pásové
a kotoučové pily, obrobna

-

-

-

SEVŘENÍ
VRATY

posuvná elektricky ovládaná
vrata, roletová vrata

-

BŘEMENAPÁD/NÁRAZ/PŘI
RAŽENÍ/ZRANĚ
NÍ O OSTRÉ
HRANY

manipulace a přeprava břemen,
sklady a skladovací prostory,
volně skladovaná břemena,
prostory pod jeřábovou dráhou

-

železniční kolejová večka a
STŘET
silniční vozidla, mechanizace,
S VOZIDLEM,
akumulátorové a vysokozdvižné
POSUNOVANÝM
vozíky, vnitřní a venkovní
I DÍLY VOZIDEL
přesuvna
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používat OOPP (rukavice, brýle nebo štít, respirátor
atd.)
seznámit se s pokyny na obalu – symboly výstrahy,
pokyny pro používání
skladování a uchovávání pouze v označených,
uzavřených, nepoškozených nádobách a místech
určených vedoucím pracoviště (označené skříně,
úkapové vany, mimo frekventovaná místa, odděleně od
potravin a nápojů;
vybavit pracoviště havarijní soupravou, kontrolovat a
doplňovat její obsah
dbát pokynů pro řešení pracovních nehod a postupů v
Havarijním plánu
znát písemná Pravidla pro práci s nebezpečnými
chemickými látkami a směsmi – žíravými, toxickými a
karcinogenními
nevstupovat do nebezpečného prostoru stroje
nezdržovat se v blízkosti rotujících části zařízení,
střižných a tlačných míst
zákaz nošení volného oblečení, šátků, obvazů, rukavic,
řetízků, náramků;
dlouhé vlasy mít schované a v copu
dodržovat používání ochranných brýlí nebo štítu
nastavení ochranného krytu při práci
zákaz pohybu mimo vyznačené komunikace a vstupu
do ohrožených prostor
zákaz vstupu a vjezdu do nebezpečného prostoru
zvedacích vrat, pokud jsou v pohybu
dostatečně osvětlit vstupy
funkční čidla, senzory, jiné technické opatření proti
sevření
zákaz zdržování se pod břemenem, popř. v pásmu
nežádoucího pohybu
dodržovat používání ochranné přilby, rukavic
při ukládání břemen používat zarážky
neukládat předměty do blízkosti volného okraje
vyloučit práci nad sebou
dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem
respektovat pokyny vazačů a výstražná znamení, dbát
pokynů odpovědných zaměstnanců, především
vedoucích zaměstnanců
respektovat dopravní značení v areálu
dodržovat maximální rychlost vozidla 20 km/hod na
venkovní ploše a
5 km/hod uvnitř provozních hal
respektovat přednost jízdy kolejových vozidel v areálu
zákaz vstupu do kolejiště
řídit dopravní prostředky pouze s platným osvědčením
dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu společnosti
chodit pozvolna, opatrně a neběhat
zákaz používání osobních hudebních přehrávačů
(např. MP3 přehrávač)
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RIZIKO

ZÁŘENÍ,
POPÁLENÍ

MIMOŘÁDNÁ
UDÁLOST
(HAVÁRIE,
POŽÁR,
ÚRAZ...)

ÚRAZ
ELEKTRICKÝM
PROUDEM

KONTAMINACE
PŮDY,
KANALIZACE,
POVRCHOVÝCH
A PODZEMNÍCH
VOD

ODPADY

ZNEČIŠTĚNÍ
OVZDUŠÍ

VÝSKYT

pracoviště pálících strojů a
svářečská pracoviště, lakovna

všechna pracoviště společnosti

OPATŘENÍ
-

dávat pozor při vycházení zpoza rohu
nevstupovat a sestupovat na a z jedoucí přesuvny

-

dodržovat používání OOPP pro svařování
informovat svářeče o práci v jeho blízkosti
používat ochranné závěsy, zástěny

-

seznámit se na pracovišti s umístěním prostředků pro
zvládnutí mimořádné události (PHP, hydranty,
lékárnička, havarijní soupravy, uzávěry vody, plynu a
elektrické energie...)
oznamovat veškeré mimořádné události
hlásit veškeré stavy, které mohou vést k mimořádné
události
svařovaní na pracovištích s nebezpečím požáru nebo
výbuchu provádět pouze na základě Příkazu ke
svařování
zákaz zásahu do zařízení, používání poškozeného
nářadí, vedení kabelů po komunikacích
dodržovat ochranná pásma k zařízením
zařízení, na kterých se pracuje a příslušné hlavní
vypínače, označit cedulí nezapínat - zajistit proti
neoprávněnému zapnutí
provádět práce na elektrických zařízeních pouze
pracovníky s příslušnou odbornou způsobilostí
vyvarovat se práce přímo nad kanalizačními vpusťmi,
ve venkovním prostředí s nezpevněným povrchem
nevylévat závadné látky do umyvadel, výlevek, WC,
resp. do kanalizace
používat stroje a zařízení v bezvadném stavu
řídit se požadavky uvedenými v organizační normě o
závadných látkách a v Havarijním plánu
separace vzniklých odpadů
ukládání odpadů do stanovených a označených
shromažďovacích prostředků a na stanovená místa
zpětný odběr výrobků (zářivek, olejů, akumulátorů aj.)
řídit se požadavky uvedenými v organizační normě o
odpadech
respektovat stanovené podmínky k provozu – provozní
řády a návody k obsluze
používání zařízení omezující produkci emisí - filtrů,
provádět jejich pravidelnou a včasnou výměnu
měřit emise a vést průběžnou evidenci o provozu
nespalovat v areálu látky uvolňující do ovzduší
nebezpečné složky

-

rozvaděče, rozvodny,
trafostanice, zkušebna,
zkušební pracoviště EZ,
jeřábové dráhy, kabelové
kanály, elektrické zařízení strojů
a technických zařízení
Pracoviště se závadnými
látkami (chemikáliemi a
nebezpečnými odpady) a se
stroji a zařízeními obsahujícími
závadné látky (pohonné hmoty,
oleje, nemrznoucí směsi aj.)
práce s materiály obsahujícími
nebezpečné složky
doprovázené produkcí odpadů,
provozní nehody s únikem
závadných látek, údržba a
opravy strojů a zařízení
stroje a zařízení znečišťující
ovzduší (emise) – provoz zdrojů
znečišťování ovzduší (lakovny,
kotelna, tryskací box a tryskače,
odmašťování, dieselagregát,
lepení, broušení, svařování,
letování, pájení, cínování,
laminování aj.)
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Název externí organizace/fyzické osoby:
Adresa sídla externí organizace/fyzické osoby:
IČ:
Zástupce externí organizace/fyzické osoby, který
seznámení osob provedl a/nebo zajistil:

Níže podepsaní stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni s výše uvedenými Podmínkami bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí při pohybu cizích osob v areálu Pars
nova a.s., a že budou dané povinnosti dodržovat.
Datum
seznámení

Jméno a příjmení

Datum narození

Podpis

V případě potřeby přiložte další list
Záznam o seznámení osob zaslat písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty nebo telefaxem,
případně též osobně doručit do Pars nova a.s. (kontaktní osobě Pars nova) nejpozději do okamžiku, kdy
jakýkoliv z externích zaměstnanců nebo pověřených osob vstoupí do areálu Pars nova a.s.
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