ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ HSE (BOZP, OPP A ŽP) PRE OSOBY V OFZ, a.s.
bezpečnostné inštrukcie sú platné vo všetkých priestoroch spoločnosti

POKUTY ZA ALKOHOL
pri vstupe osôb do areálu OFZ, a.s. (plat vrátane vestbulu vrátnice)

- alkohol dosahujúci hodnotu 0,04 mgl-1 do 0,14 mgl-1 (0,06 ‰ do 0,30 ‰)

200 €

- alkohol dosahujúci hodnotu 0,15 mgl-1 do 0,47 mgl-1 (0,31 ‰ do 1,00 ‰)

500 €
500 € + trvalý zákaz vstupu
osoby do areálu OFZ, a.s.

- alkohol dosahujúci hodnotu 0,48 mgl-1 (1,00) a viac
- odmietnutie dychovej skúšky na alkohol
A. Núdzové telefónne čísla
Vrátnica (SBS-VO) – 333,
Ohlasovňa požiaru - 150

B. Zásady pohybu osôb vpriestoroch OFZ, a.s.
a) Pohybovať sa len po vyznačených trasách a chodníkoch, nevychádzať mimo tieto trasy.
b) V priestoroch mimo graficky nevyznačenej a neoddelenej cestnej a pešej komunikácie, chodiť vždy len po ľavej
strane komunikácie, tesne popri krajnici, dodržiavať bezpečnostné pokyny a dopravné značenia.
c) Pozor na pohyb a prechod dopravných prostriedkov, zákaz pohybu v priestore , kde sa vykonáva manipulácia
s materiálom (nakládka, vykládka) a kde je akýkoľvek pohyb pracovných strojov v blízkosti pešej komunikácie pri
prechode osôb.
d) Venovať zvýšenú pozornosť počas chôdze podmienkam prechodu na komunikáciách, aby nemohli byť príčinou
nehody, úrazu alebo ohrozenia iných osôb.
C. Všeobecné bezpečnostné inštrukcie
Kontaktnej osobe v OFZ, a.s., nahláste všetky nehody, udalosti a drobné zranenia. Všetky bezpečnostné znaky
(piktogramy) musia byť dodržiavané a rešpektované. Je prísne zakázaný vstup osôb do areálu OFZ, a.s. pod
vplyvom alkoholu či návykových látok. Fotografovanie v priestoroch spoločnosti je povolené až po odsúhlasení
vedením spoločnosti.
D. Fajčenie, otvorený oheň, nebezpečenstvo vzniku požiaru
Fajčenie je zakázané v priestoroch celej spoločnosti. Práca so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
- zváranie, rezanie, brúsenie atď., si vyžaduje písomné povolenie.
E. Protipožiarne opatrenia, núdzové situácie
Protipožiarne vybavenie, únikové cesty, hydranty, ako aj požiarne dvere nesmú byť nikdy blokované. V prípade
vzniku požiaru sa riaďte pokynmi kontaktnej osoby v OFZ, a.s., najbližším únikovým východom opustite priestor
ohrozený požiarom. Zhromaždite sa mieste pred budovou (objektom)
F.
Ochrana životného prostredia
Dodržiavaj environmentálne pravidlá. Odpad separuj do nádoby podľa druhu odpadu.

G.
Osobné ochranné pracovné pomôcky /OOPP/
Vo výrobných/skladových priestoroch je povinné používanie nasledovné OOPP.

ochranná prilba

pracovná obuv

pracovný plášť

reflexná vesta

H. Najvážnejšie zostatkové riziká/nebezpečenstvá
Pošmyknutie/pád na podlahe, schodisku, plošine, komunikácii
Zavesené bremená: počas ich presúvania žeriavom, vysokozdvižným vozíkom
Pritlačenie/narazenie: vysokozdvižným vozíkom, automobilom, strojným zariadením
Pád stohovaného materiálu: vaničky, podnosy, palety, pásky, zvitky, big bag
Pohyb povolený iba: po vyznačených chodníkoch, plošinách, komunikáciách
I. Prvá pomoc
V prípade potreby ošetrenia sa riaďte pokynmi kontaktnej osoby v OFZ, a.s. Prostriedky na poskytovanie prvej
pomoci sú umiestnené: hlavná vrátnica, centrálny velín výrobnej haly, jednotlivé centrálne pracoviská.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A POHYBU OSÔB
V PRIESTOROCH SPOLOČNOSTI OFZ a.s.
1) Nevstupovať do nebezpečného priestoru cestnej vnútropodnikovej komunikácie, dávať
pozor na zvýšení pohyb a prechod dopravných prostriedkov.
2)

Pohybovať sa len po vyznačených trasách a chodníkoch, nevzďaľovať sa a ani
nevychádzať mimo tieto trasy.

3) V priestoroch graficky nevyznačenej (neoddelenej) cestnej a pešej komunikácie, chodia
chodci vždy po ľavej strane komunikácie, tesne popri krajnici.
4) V centrálnej časti cestnej komunikácie areálu OFZ, a.s. sú vyznačené smerom od vrátnice
do areálu spoločnosti vymedzujúce pešie chodníky (pravá strana cestnej komunikácie).
Povinnosť všetkých osôb je prechádzať len po týchto určených, vyhradených
prechodových trasách v oboch smeroch a križovať cestnú komunikáciu len na
vyznačených prechodoch pre chodcov označených bielo-červeným bezpečnostným
náterom.
5) Byť obzvlášť opatrní pri prechádzaní cez železničné priecestia, ich prechod je povolený len
vtedy, ak sa v blízkosti nenachádza žiadna pohybujúca sa jazdná súprava, rušeň alebo iné
koľajové vozidlo.
6) Dodržiavať všetky príkazy, zákazy a pokyny dopravných značiek, bezpečnostných
značení, zvukových a svetelných signálov na vnútropodnikových komunikáciách.
7) Dodržiavať prísny zákaz fajčenia pri prechode po komunikáciách v celom areáli
spoločnosti zamestnávateľa OFZ, a.s.
8) Venovať pozornosť počas chôdze podmienkam prechodovej komunikácie, aby nemohla
byť príčinou nehody, úrazu alebo ohrozenia iných osôb.
9) Zákaz pohybu osôb v priestore, kde sa vykonáva strojná manipulácia s materiálom
(nakládka, vykládka) a kde je akýkoľvek pohyb pracovných strojov a manipulačných
zariadení v tesnej blízkosti prechodu osôb.
10) Používať pri chôdzi po areáli spoločnosti len pevnú ochrannú obuv s tvrdou podrážkou
a u zamestnancov predpísané OOPP.
11) V zimnom období dbať na zvýšenú opatrnosť pri pohybe po vonkajších peších
komunikáciách z dôvodu námrazy a tým zvýšeného nebezpečenstva pošmyknutia a pádu
osôb.

Jednotný sadzobník pokút a opatrení za porušenie pracovnej disciplíny všetkých osôb v areáli OFZ, a. s.

Prípady
porušenia pracovnej disciplíny

Sadzba pokuty
pri 1.
zistení
daného porušenia

Sadzba pokuty pri
opakovanom zistení daného
porušenia pracovnej disciplíny

pracovnej disciplíny
Zamestnanec pri vstupe do areálu OFZ, a. s.
(vrátane vestbulu vrátnice) a na pracoviskách
OFZ, a .s.:
- alkohol dosahujúci hodnotu 0,04 mgl-1
do 0,14 mgl-1 (0,06 ‰ do 0,30 ‰)

- alkohol dosahujúci hodnotu 0,15 mgl-1
do 0,47 mgl-1 (0,31 ‰ do 1,00 ‰)

- alkohol dosahujúci hodnotu 0,48 mgl-1
(1,00 ‰) a viac

35 €

35 €

200 € + upozornenie na
závažné porušenie pracov.
disc. a možnosť výpovede

200 € + možnosť výpovede

okamžitá výpoveď
(zamestnanca OFZ, a. s.)

-

200 €

350 €

Dodávatelia pri vstupe do areálu OFZ, a. s.
(vrátane vestbulu vrátnice) a na pracoviskách
OFZ, a.s.:
- alkohol dosahujúci hodnotu 0,04 mgl-1
do 0,14 mgl-1 (0,06 ‰ do 0,30 ‰)
- alkohol dosahujúci hodnotu 0,15 mgl-1
do 0,47 mgl-1 (0,31 ‰ do 1,00 ‰)

- alkohol dosahujúci hodnotu 0,48 mgl-1
(1,00 ‰) a viac

- odmietnute dychovej skúšky na alkohol

nedostatok v používaní OOPP, alebo
bezpečnostných prostriedkov, nedodržanie
bezpečného pracovného postupu,

500 € + možnosť zákazu
vstupu do areálu

500 € + trvalý zákaz vstupu
osoby do OFZ, a.s.

500 € + možnosť zákazu vstupu
do areálu

-

500 € + trvalý zákaz vstupu
osoby do OFZ, a.s.

33 €

66 €

Donášanie alkoholu do areálu OFZ, a,s.

Zamestnanec 300 € +
možnosť výpovede
Dodávateľ 500 € + zákaz
vstupu do a.s.

Zamestnanec okamžitá výpoveď

-

Nedodržanie rýchlost (iný dopravný priestupok)
20 €

33 €

33 €

66 €

Konflikt s SBS

100 €

200 €

Neoprávnené vynášanie/odvoz
majetku (chýbajúce doklady pri dodatočnom
súhlase oprávneného vedúceho prac.)

100 €

200 €

Významné prekročenie povolenej rýchlost
(o 20 km/hod. a viac), zvlášť nebezpečný
dopravný priestupok

Neoprávnené vynášanie/odvoz
majetku (pokus o odcudzenie majetku)

Nedodržanie povinnost zákazu ajčenia
Fajčenie v priestoroch so zvýšeným nebezpečím
požiaru alebo výbuchu

výpoveď zamestnancovi
(u dodávateľa pokuta 500
€ + zákaz vstupu)

-

20 €

50 €

100 €

500 €

Pozn: Pri opakovaných porušeniach pracovnej disciplíny sa jedná o obdobie 6. mesiacov od prvého porušenia.

