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Nachádzate sa v podnikovom priestore firmy CEMEX a preto Vás žiadame o 
dodržiavanie následujúcich bezpečnostných predpisov: 
 
 

1. Keď príjdete do podnikového priestoru, tak sa prosím ohláste pri vozovom 
parku v našej kancelárskej budove! 

2. V celom priestore podniku platia ustanovenia cestovnej premávky (zákon o 
pravidlách cestovnej premávky) a následujúce obmedzenie rýchlosti: 

 

  
 

3. V označených okrskoch pracovného priestoru a v oblasti výroby a pod žeriavmi 
platí:  

 

     
  

Nastupovanie a vystupovanie z vozidiel, ako aj nakladanie a vykladanie  na 
území firmy je dovolené iba vo zvláštne vyhradených priestoroch. Vozidlá možu 
byť odstavené iba vo vyhradených priestoroch. 

Vrchná časť odevu je buď vesta s reflektujúcimi pruhami alebo bunda 
s reflektujúcimi pruhami. 

4. V celom firemnom priestore platí prísny zákaz alkoholu. Osoby, ktoré sú pod 
vplyvom alkoholu alebo omamných látok sú povinné okamžite opustiť firemné 
územie. 

5. Bez  doprovodu zamestnanca je zakázané vkročiť do výrobného priestoru! 
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* Neoprávneným vstup zakázaný 

Bez doprovodu zamestnanca je aj vstúpenie do iných výrobných priestorov 
zakázané! 

Zakázané je zdržovať sa pod bežiacim pásom alebo pod inými časťami 
výroného zariadenia ! 

6. V prípade požiaru sledujte prosím následovné: 

 

                                         

  *       Správanie sa pri požiari 

Zachovajte kľud! 

1. Požiar ohláste              /-----/       použite ohlasovač požiaru 

                                             alebo vyrozumejte  

          vedúceho dielne / firmy / 

     /------/            KTO hlási ? 

        ČO horí ? 
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        KDE  horí ?       

2. Choďte do bezpečia  

                                           Nasledujte nariadenia. 

    Zoberte ohrozené osoby so sebou! 

    Následujte vyznačené cesty úniku. 

    Zatvárajte dvere! 

    Nepoužívajte výťah. 
 
      3.     Pokúste sa hasiť                     Použite hasičský prístroj 
 

7. Ochranné pracovné oblečenie musí zodpovedať vykonávanej činnosti. 
Zakázané je nosiť krátke nohavice! 

8. Prevádzaná práca musí priebehať podľa návodu zodpovedného pracovníka 
firmy CEMEX. Okrem pridelenia práce musí miestny zodpovedný pracovník 
podpísať povolenku na zvlášť nebezpečné práce: 

-  činnosť s nebezpečenstvom vzniku požiaru ( napr. zváranie) 

-   vstup do síl, nadrží, plniacich násypiek a váh 

-   vstup do strojov s rotujúcim náradím 

9. Sprevádzkovanie firemných vozidiel a žeriavov je povolené iba s internou 
firemnou povolenkou k prevádzke. 

10.   Pri kontrole, čistení, údržbe a oprave častí zariadenia musí byť priestor práce                    
tak zaistený, aby neboly žiadne osoby ohrozené. Pri práci vo výške viac  ako 
1,5 m musia byť pod tým sa nachádzajúce priestory tak uzatvorené a zaistené, 
aby nedošlo k ohrozeniu tretích osob. 

11. Opravy, údržba a čistiace práce možu byť prevádzané bez výnimky na 
zastavených vozidlách, strojoch a prístrojoch, ktoré musia byť zaistené tak, aby 
ich nemohol nikto opäť zapnúť. 

      12.   Bezpečnostné zariadenia a ochranné prostriedky nesmú   

              byť odstranené alebo ich funkčnost narušená. Pokazené 

              bezpečnostné zariadenia alebo ochranné prostriedky sa  
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              musia okamžite hlásiť miestnemu zodpovednému 

    pracovníkovi! 

 

       13.    V priestoroch čerpacej stanice je podľa zákona zákaz fajčenia! 

 

       14.   Deti nesmú vstúpiť do firemných priestorov a musia  zostať v aute! 
              (Výnimka: Pokiaľ dieťa musí ísť  na WC, tak iba v doprovode dospelej osoby). 

   

     15.     Chodci sa musia pohybovať vo firemných priestoroch tak, aby ich vodiči               
               videli a nesmú sa přibližovať  k cúvajúcim vozidlám. ( pozor na mŕtvy úhol !! )  

16. Kúpanie sa vo vodách na firemnom území je zakázané! 

17. Všetky sanitárne zariadenia a zariadenia prvej pomoci sa nachádzajú 
v pobytových a sociálnych priestoroch! 

18. Pri nehode vyrozumejte okamžite pána……………….na čísle……………..! 

 

    RÝCHLA ZDRAVOTNICKA POMOC:   TIESŇOVÉ  ČÍSLO 144 

 

    SNAŽÍME SA O VAŠU BEZPEČNOSŤ 

 

                                                                predstavenstvo   

 
 
 


