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Bezpečnostní rizika ve výrobních, technologických a provozních prostorech, zařízeních a objektů organizace: 
 

▪ riziko přítomnosti biologické nákazy (infekce mikroorganismy)  
▪ riziko přítomnosti chemických látek a směsí 
▪ riziko výskytu radonového plynu – riziko onemocnění z ionizujícího záření 
▪ riziko uklouznutí na rovině a schodech 
▪ riziko zakopnutí o překážky 
▪ riziko pádu na rovině a schodech 
▪ riziko padajících předmětů 
▪ riziko zásahu elektrickým proudem  
▪ riziko střetu osob se stavebními a manipulačními stroji 
▪ riziko zachycení osoby rotujícími částmi strojů 
▪ riziko zasypání ve výkopech 
▪ riziko vtažení osoby nebo části těla do stroje 
▪ riziko utonutí v nádržích a jímkách 
▪ riziko výbuchu plynu 
▪ riziko nadměrného hluku 

 
Bezpečnostní opatření: 
 

▪ vstupovat pouze do prostor určených odpovědným pracovníkem organizace – řídit se pokyny a příkazy pracovníků organizace pověřených 
k řízení anebo koordinaci činnosti, 

▪ nepohybovat se samostatně po prostorách organizace bez pracovníka organizace, 
▪ nevstupovat do prostor organizace pod vlivem alkoholu a návykových látek, 
▪ vstupovat do prostor organizace pouze v pevné obuvi, 
▪ nedotýkat se pohyblivých částí strojů, 
▪ nedotýkat se horkých částí strojů, 
▪ nedotýkat se technických zařízení a vybavení organizace, 
▪ nedotýkat se laboratorního zařízení, chemikálií či chemických směsí,  
▪ pohybovat se pouze po určených komunikacích,  
▪ dbát zvýšené opatrnosti na rovinách a schodech,  
▪ neprocházet či stát pod zavěšeným břemenem, 
▪ zákaz kouření v prostorech organizace, 
▪ dbát bezpečnostního značení a piktogramů v prostorech organizace, 
▪ nedotýkat se žádného elektrického zařízení, 
▪ dodržovat bezpečnou vzdálenost od výkopu a stavebních strojů – dle instrukcí odpovědného pracovníka organizace, 
▪ dodržovat bezpečnou vzdálenost od nádrží a jímek – dle instrukcí odpovědného pracovníka organizace, 
▪ po návštěvě organizace si vždy umýt ruce mýdlem, nedotýkat se prsty obličeje, rtů a úst, 
▪ nepohazovat odpadky v prostorách organizace. 

 
Požární opatření: 
 

▪ v případě vzniku požáru v prostorách organizace je (jsou) návštěvník(ci) povinni dodržovat instrukce odpovědné osoby organizace 
 
OŽP opatření: 
 

▪ všichni návštěvníci organizace se musí chovat tak, aby vlivem jejich činností nedošlo k poškození nebo ohrožení životního prostředí. 
 
Nejdůležitější telefonní čísla první pomoci 
 
Tísňová linka    112       
Hasiči     150   
Záchranná služba    155     
Městská policie    156  
Policie     158  
Toxikologicko – informační středisko  224 919 293, 224 915 40 
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*V případě návštěvy organizované skupiny stvrzuje prohlášení odpovědný zástupce skupiny, který bere na vědomí zodpovědnost za celou skupinu. 
Odpovědný zástupce skupiny tímto stvrzuje, že danou skupinu seznámil s podmínkami vstupu do výrobních, technologických a provozních prostor, 
zařízení a objektů organizace. 


