Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA - VSTUPNÍ ŠKOLENÍ
Příjmení, jméno, titul:
Pracoviště:
Vstupní školení bezpečnosti práce pro nově přijímané zaměstnance do pracovního poměru a pro osoby, které se s
vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích se provádí v souladu s § 103 zákoníku práce.

I. VŠEOBECNÉ ZÁSADY A POVINNOSTI BOZP
1.
2.
3.
4.
5.

Při chůzi v objektech a na pracovištích si počínat opatrně, používat výhradně určených cest, schodišť, vchodů a
východů a nezdržovat se na pracovištích, které nesouvisí s pracovní činností.
Provádět pouze tu práci, která byla určena nadřízeným vedoucím nebo souvisí s plněním pracovních úkolů.
Udržovat na svém pracovišti pořádek a případné nedostatky neodkladně oznámit svému nadřízenému.
Neprovádět bez příslušné kvalifikace zásahy na technických zařízeních ( elektroinstalace, plyn, zdvihací zařízení,
tlaková zařízení apod.).
Používat elektrické přístroje a zařízení v souladu s § 33 vyhlášky č. 50/1978 Sb. na základě seznámení s
předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornění na možné ohrožení zdraví těmito zařízeními.
Z hlediska administrativní činnosti se jedná o kancelářské techniky (PC, kopírky apod.) a u technických a
laboratorních provozů se jedná o elektrické nářadí, stroje a další el. zařízení.

II. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP ZAMĚSTNANCE STANOVENÉ ZP:
Každý zaměstnanec je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých
se bezprostředně dotýká jeho jednání. Znalost předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP je
nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je rovněž povinen podílet
se na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí.
Zaměstnanec je zejména povinen :
1. účastnit se školení BOZP a podrobit se ověření znalostí,
2. podrobit se stanoveným lékařským prohlídkám a vyšetřením,
3. dodržovat předpisy a zásady bezpečného chování na pracovišti,
4. dodržovat stanovené pracovní postupy a používat při práci určené ochranné pracovní prostředky a ochranná
zařízení,
5. nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele nenastupovat
pod jejich vlivem do práce a podrobit se vyšetření na jejich požití,
6. dodržovat stanovený zákaz kouření a nekouřit na pracovištích, kde jsou nekuřáci,
7. neodkladně oznámit svému nadřízenému poranění nebo úraz a pokud to zdravotní stav dovoluje, účastnit
se vyšetření příčin a okolností vzniku pracovního úrazu,
8. neodkladně ohlásit závady na technických zařízeních, které by mohly ohrozit bezpečnost práce
Vstupní školení požární ochrany pro nově přijímané zaměstnance do pracovního poměru a pro osoby, které se s
vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích se provádí v souladu s ustanovením §16 zák. č.133/1985 Sb. v
platném znění (úplné znění zák. č. 67/2001 Sb.) a § 23 vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb.

III. POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dodržovat protipožární předpisy a opatření “Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm“ a další výstražné
tabulky a nápisy.
Seznámit se s požárním nebezpečím na pracovišti a nevstupovat do prostor, které nesouvisí s plněním
pracovních úkolů a neprovádět tam zásahy na technických a provozních zařízení.
Na pracovištích se seznámit s požární dokumentací, zejména s požárním řádem, požárními poplachovými
směrnicemi a požárním evakuačním plánem.
Seznámit se zvláštními požadavky na provoz a v případě požáru nebo zjištění požárních závad neodkladně
informovat nadřízeného vedoucího zaměstnance.
Seznámit se zajištěním PO v době sníženého provozu nebo v mimopracovní době a zúčastnit se stanovených
školení a odborné přípravy PO.
Seznámit se s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany na pracovišti a případný požár
likvidovat instalovanými hasebními prostředky.

IV. POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ NA PRACOVIŠTÍCH - MOŽNOST VZNIKU POŽÁRU
1.
2.
3.
4.
5.

Nedodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
Nedodržování bezpečnostních předpisů při nakládání s chemickými látkami (tj. skladování a manipulace),
především s látkami hořlavými, vysoce hořlavými, extrémně hořlavými, oxidujícími a výbušnými.
Provozování nepovolených tepelných spotřebičů, např. teplomety, vařiče apod.
Nedbalost při provozu tepelných spotřebičů – nevypnutí spotřebiče, nedodržení bezpečné vzdálenosti hořlavých
předmětů od topidla apod.
Používání poškozených elektrických a plynových zařízení, neodborné opravy el. instalace a rozvodu plynů.

Zaměstnanec svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen se zařazením práce do kategorie podle zák. č. 258/2000
Sb. a stanovenými bezpečnostními a hygienickými požadavky a dále potvrzuje, že mu byly předány písemné
informace o poskytování první pomoci při úrazech elektrickým proudem a o použití hasicích přístrojů a že se s nimi
seznámil.
V Praze dne
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