INFORMACE O RIZICÍCH SOUVISEJÍCÍCH SE SERVISEM MANIPULAČNÍ TECHNIKY
V OBJEKTU ZAKÁZNÍKA
DLE § 101, ODSTAVCE 3, ZÁKONA Č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce).

PLNÍ-LI NA JEDNOM PRACOVIŠTI ÚKOLY ZAMĚSTNANCI DVOU A VÍCE ZAMĚSTNAVATELŮ,
JSOU ZAMĚSTNAVATELÉ POVINNI VZÁJEMNĚ SE PÍSEMNĚ INFORMOVAT O RIZICÍCH A PŘIJATÝCH
OPATŘENÍCH K OCHRANĚ PŘED JEJICH PŮSOBENÍM, KTERÉ SE TÝKAJÍ VÝKONU PRÁCE A PRACOVIŠTĚ,
A SPOLUPRACOVAT PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
PRO VŠECHNY ZAMĚSTNANCE NA PRACOVIŠTI.
DODAVATEL PRACÍ:

YALE CZ s.r.o., Komerční 545, 251 00 Nupaky

IČ:

624 15 956

ZA DODAVATELE
TELEFON

Radim SAXA
739 057 217

RAZÍTKO A PODPIS

ZAMĚSTNANCI JSOU NA PRACOVIŠTI JINÉHO ZAMĚSTNAVATELE POVINNI
DODRŽOVAT POKYNY PLATNÉ NA TOMTO PRACOVIŠTI,
SE KTERÝMI BYLI SEZNÁMENI. DÁLE MUSÍ DODRŽOVAT VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ
ZNAČENÍ DANÉHO PRACOVIŠTĚ.
ČINNOST, PŘÍČINA

IDENTIFIKACE RIZIKA

PREVENCE A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Najetí, přejetí, sražení, zachycení pracovníka
pohybujícím se vozidlem, při couvání, srážka
s jiným vozidlem
Přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k pevné
překážce

 věnovat zvýšenou pozornost při pohybujícím nebo couvajícím
vozidle
 nevstupovat do směru couvajících vozidel
 při chůzi používat komunikace pro pěší
 komunikace přecházet v místech, které jsou k tomu určené a
vyznačené
 nepohybovat se ve stísněných nebo zúžených prostorách
 dodržovat podmínky provozu stanovené v areálu zákazníka
 při pohybu používat OOPP – reflexní vesty nebo oděv splňující
podmínky EN 471

ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
Pohyb servisního vozidla, příjezd na
místo vyčleněné k provádění servisu.
Špatný technický stav servisního
vozidla, špatné klimatické podmínky a
viditelnost při pohybu servisního vozidla
v areálu

VYČLENĚNÝ PROSTOR K PROVÁDĚNÍ SERVISU
Přistavení servisního vozidla do prostoru
vyčleněného k provádění servisu

Náraz jiného dopravního vozidla do odstaveného
servisního vozidla
Náraz, najetí, přimáčknutí osob nebo ohrožení
jiných vozidel při samovolném rozjetí servisního
vozidla v důsledku nezajištění proti pohybu nebo
případně jeho použití neoprávněnou osobou

Přistavení motorového vozíku
zaměstnancem zákazníka na místo
vyčleněné k provedení servisu

Naražení, zhmoždění řidiče po najetí a nárazu
motorového vozíku do prostředků nebo materiálu
určeného k provádění servisu
Pád, naražení, zhmoždění řidiče při vystupování
z vozíku
Pád, naražení, zhmoždění po uklouznutí nebo
zakopnutí

ČINNOST, PŘÍČINA

IDENTIFIKACE RIZIKA

 V blízkosti prostoru určeného pro provádění servisu motorových
vozíku vyčlenit vhodný prostor k parkování servisního vozíku.
 Neodstavovat servisní vozidlo mimo určené místo
 Řidič servisního vozidla je povinen uzamknout a zajistit
zaparkované vozidlo proti náhodnému rozjetí ruční brzdou –
zejména v případě, že místní podmínky vytvářejí toto nebezpečí
(sklon vozovky)
 Je zakázáno manipulovat se servisním vozidlem cizím osobám
 Při přistavování vozíku dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na
místní podmínky
 Řidič vozíku se řídí pokyny servisního technika při zaparkování
vozíku na určené místo k servisu
 Při pohybu vozíku musí být zdvihací zařízení vozíku
v transportní poloze
 Při vystupování z vozíku musí řidič používat nášlapné prvky,
přidržovat se madel a úchytných prvků
 Je zakázáno z vozíku seskakovat
 Na pracovišti, kde je prováděn servis je potřeba dbát zvýšené
opatrnosti vzhledem ke stavu podlahy a k rozmístěným
pomůckám a materiálu pro údržbu a servis

PREVENCE A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Diagnostika vozíku, zjišťování závad

Nehoda vozíku, najetí vozíku na osobu v důsledku
jeho poruchy
Náraz, zhmoždění jiné osoby při provádění
diagnostiky a zjišťování závad

 Vozík, který vyžaduje opravu servisního technika společnosti
YALE neprovozovat, závadu, závadu oznámit servisnímu
středisku
 Neprovozuschopný vozík označit tabulkou MIMO PROVOZ,
která musí být dobře viditelná i pro řidiče
 Klíče z palubní desky musí být vyjmuty

Provádění servisních úkonů
souvisejících s opravou a údržbou

Náraz, zhmoždění jiné osoby při provádění
servisu, opravy a údržby
Náraz, sevření, zhmoždění při manipulaci
s akumulátorovou baterií
Zasažení zraku, pokožky, předmětů elektrolytem
(obsahuje kyselinu sírovou) po jejím vylití nebo
vystříknutí z akumulátorové baterie

 Před zahájením práce je nutné se přesvědčit, zda je vozík
umístěn na rovné ploše a vidlice jsou v dolní poloze
 Veškeré údržbářské práce, regulování a čištění vozíku musí být
prováděny při zabrzděném vozíku a s odpojenou zástrčkou
baterie
 Při provádění servisu, opravy nebo údržby vozíku nesmí být
v nebezpečné blízkosti žádné jiné osoby
 Manipulaci s baterií provádět dle návodu výrobce
 Dbát na správnou funkci dopravníku (válečková dráha)

VZÁJEMNÁ PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH
 Při manipulaci s baterií existuje možnost nárazu na dráhu
s následným pádem baterie – dodržovat správnou vzdálenost
vozíku od přepravní dráhy
 Nevstupovat na válečkový dopravník
 Nádobu baterie udržovat ve svislé poloze, nikdy ji nepřevracet
 Při úniku kyseliny předměty a povrchy umýt dostatečným
množstvím vody
 Při kontaktu kyseliny s pokožkou nebo zrakem omývat
postiženou část dostatečným množstvím vody
 Přivolat lékařskou pomoc – tel.č.155
 Při manipulaci s akumulátorem vždy používat OOPP (ochranné
brýle, EN166) ochranné rukavice EN374, ochrannou zástěru)
Provádění servisních úkonů
souvisejících s opravou a údržbou,
používání mazacích a čistících
prostředků

Nebezpečné chemické látky – čistič brzd, čistič
karburátoru a vstřikovače, mazací olej,
nemrznoucí kapalina
 Extrémně hořlavý
 Dráždivý
 Toxický pro vodní organismy

Provádění servisních úkonů
souvisejících s opravou a údržbou

Používání nářadí:
 Sečné, řezné bodné a tržné rány
 Přimáčknutí, zhmožděniny, podlitiny po
zasažení uvolněným nástrojem z násady
 Úrazy očí odlétnutou střepinou, drobnou částí,
úlomkem, otřepem
 Zhmožděniny, úder po vyklouznutí nářadí z ruky
 Zhmožděniny po zasažení osoby zdržující se
v nebezpečné blízkosti nářadí
Najetí, náraz, přimáčknutí, sražení, zachycení
osoby pohybujícím se vozíkem

Kontrola a zkouška vozíku po provedení
servisu nebo pravidelné údržbě, předání
vozíku zákazníkovi

Úklid prostor vyčleněných k provádění
servisu

Pohyb servisního vozidla v areálu
zákazníka – odjezd od zákazníka

Úraz osoby v důsledku účinků mechanických rizik
(ostré hrany, vyčnívající ostré nebo špičaté
předměty, hrubý nebo nerovný povrch čištěného
předmětu, kluzká podlaha, padající předměty)
Úraz pracovníka spojený s manipulací
s materiálem (náraz po zasažení padajícím
břemenem
Úraz pracovníka spojený s pracovním prostorem
(stísněná místa, zaujímání nepřijatelných
pracovních poloh, nevyhovující stav a komunikací,
nedostatečné osvětlení pracovního místa)
Najetí, přejetí, sražení, zachycení osoby
pohybujícím se vozidlem
Najetí, náraz, přimáčknutí, sražení, zachycení
pracovníka při couvání vozidla
Přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k pevné
překážce
Srážka s jiným vozidlem
Najetí, přejetí, sražení, zachycení osoby
pohybujícím se vozidlem
Najetí, náraz, přimáčknutí, sražení, zachycení
pracovníka při couvání vozidla
Přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k pevné
překážce
Srážka j jiným vozidlem

 Nádobku spreje chraňte před přímým ohněm
 Nádobku pod tlakem, nevystavujete slunečnímu záření a
teplotám nad 50o C
 Při požáru použít hasicí přístroj sněhový CO2 nebo práškový
 Zajistěte dostatečné větrání
 Při práci používejte OOPP (ochranné brýle, EN166) ochranné
rukavice EN374, ochrannou zástěru)
 Při s pokožkou nebo zrakem omývat postiženou část
dostatečným množstvím vody
 Při práci se nesmí jíst a pít, kouřit
 Prázdné obaly ukládejte do určených nádob
 Při úniku zabraňte šířen nebo vniknutí do kanalizace nebo
země
 Unikající látku absorbujte pomocí sorpčních prostředků
 Kontaminovaný odpad likvidujte jako nebezpečný odpad
 Dodržování bezpečné vzdálenosti od místa, kde jsou
prováděny servisní úkony související s opravou a údržbou
 Používání vhodného druhu, typu a velikosti nářadí
 Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí
 Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky provádějící
servisní úkony
 Udržování nářadí v čistotě, suché, nezaolejované a umaštěné
 Úprava pracoviště a dodržování organizace práce ve vhodných
fyziologických polohách
 Při provádění kontroly a zkoušky vozíku nesmí být
v nebezpečné blízkosti žádné další osoby
 V průběhu zkoušky zdvíhání, klesání, kývání a přemisťování
nosníku vidlic JE ZAKÁZÁNO všem osobám zdržovat se pod
zařízením nebo pod něj lézt
 Není dovoleno vkládat jakékoli části těla mezi zdvihací
mechanismy vozíku
 Během provádění přemisťování zasunovacího vozíčku JE
ZAKÁZÁNO všem osobám přibližovat se k manévrovací zóně
vozíčku
 V průběhu zkoušky akcelerace a brzdění vozíku JE
ZAKÁZÁNO všem osobám zdržovat se v jízdní dráze vozíku a
v její dráze
 Dodržování bezpečné vzdálenosti od prostor, kde se provádí
úklid
 Používání pouze určených a nepoškozených mechanizačních
prostředků, pracovního nářadí a pomůcek používaných při
úklidu
 Používání pouze schválených pracovních a technologických
postupů stanovených pro konkrétní úklidové práce
 Používání vhodných OOPP
 Závadné a nefunkční prostředky, pomůcky nebo nářadí vyřadit
z používání do doby jejich opravy
 Věnovat zvýšenou pozornost pohybujícím se vozidlům
 K chůzi používat komunikace pro pěší, po ostatních
komunikacích se pohybovat, pokud možno po levém okraji
komunikace
 Věnovat zvýšenou pozornost pohybujícím se vozidlům
 K chůzi používat komunikace pro pěší, po ostatních
komunikacích se pohybovat, pokud možno po levém okraji
komunikace
 Komunikace přecházet v místech, které jsou k tomu určené a
vyznačené, případně v nejkratším možném směru, vždy však
až po zjištění, že je komunikace volná
 Při pohybu po účelových komunikacích areálu používat reflexní
oděv splňující podmínky EN 471
 Věnovat zvýšenou pozornost couvajícím vozidlům
 Nevstupovat do směru jízdy couvajících vozidel
 Zamezit vstupu a pohybu osob v prostorách určených k vjezdu
a výjezdu vozidel
 Při provozu vozidel a manipulační techniky dodržovat pravidla
silničního provozu a podmínky provozu stanovené v areálu
zákazníka
 Dodržovat maximální povolenou rychlost stanovenou v areálu
zákazníka
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