JÍZDA VOZIDEL V PROSTORÁCH PODNIKU
Za bezpečnou jízdu v podniku odpovídá řidič vozidla. Pro provoz na vozovkách
podniku platí vyhláška o pravidlech silničního provozu a následující odchylky
stanovené místní úpravou:
• nejvyšší dovolená rychlost vozidla nebo pracovního stroje je Pce 20 km/hod.,
Kolín 30 km/hod*.;
• železniční přejezdy nejsou při železničním posunu střeženy zaměstnanci podnikové
vlečky, posunující souprava dává pouze zvukový signál;
• železniční přejezdy jsou označeny jen dopravní značkou „Výstražný kříž“ pro
železniční přejezd bez závor jednokolejný nebo vícekolejný (ostatní výstražné značky
pro železniční přejezdy uvedené ve vyhlášce o pravidlech silničního provozu se v
podniku nepoužívají);
• nejvyšší podjezdná výška pod potrubními mosty, produktovody nebo kabelovými
lávkami je Pce 3,7 m, Kolín 4,2 m*, pokud není značkami stanoveno jinak.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY pro pobyt a jízdu v podniku
V zájmu bezpečnosti Vaší, ostatních osob a požární ochrany dbejte těchto základních bezpečnostních
pokynů, výstražných nápisů a informačních tabulí na pracovištích a pokynů udělených příslušnými
zaměstnanci PARAMO, a. s., a bezpečnostní agenturou zajišťující ochranu a ostrahu objektu.

ZÁKAZ KOUŘENÍ V PODNIKU
Ve všech prostorách PARAMO, a.s., je kouření zakázáno! Zákaz kouření (včetně elektronických
cigaret) se vztahuje i na kabiny řidičů vozidel a pracovních strojů. Zákaz platí i tam, kde se jinak
pracuje s otevřeným ohněm, např. při svařování apod. Zahájení jakékoliv práce s použitím
otevřeného ohně bez vystaveného příkazu je přísně zakázáno.

POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONNÍCH PŘÍSTROJŮ
Ve všech prostorách PARAMO, a.s., platí zákaz používání mobilních telefonů v
místech a zónách s nebezpečím výbuchu, které jsou označeny tabulkami. Výjimečně
zde smějí být použity se souhlasem příslušného vedoucího zaměstnance PARAMO,
a.s.

Řidič vozidla nebo pojízdného pracovního stroje je povinen:
• dát přednost a uvolnit cestu požárním automobilům a vozidlům zdravotní služby při
jízdě k zásahu (dávají výstražná znamení).
• nepřivážet ve vozidle nebo v pracovním stroji do PARAMO, a. s. děti do 15 let a
zvířata.
• parkovat v místě nakládky a vykládky nebo na vyhrazených parkovištích nebo dle
pokynů zaměstnanců ostrahy nebo odpovědných zaměstnanců PARAMO, a. s.
• nevjíždět bez povolení příslušného vedoucího do budov nebo výrobních míst.
• vyžádat si na odboru dopravy určení přepravní trasy pro přepravu těžkých nebo
rozměrných předmětů na telefonním čísle Pce 348, Kolín 182*.
• dlouhé náklady, např. potrubí, svazky kulatiny apod. nesmějí být ani z části vlečeny
po vozovce.
• dbát pokynů zaměstnanců ostrahy podniku, zaměstnanců odboru dopravy nebo
prodeje, zaměstnanců OBS a zaměstnanců hasičského záchranného sboru podniku.
• hlásit ihned dopravní nehodu i poškození dopravní značky na odboru dopravy, po
14:00 hodině na podnikovém dispečinku na tel. Pce 418, 451, Kolín 378*.
• při signalizaci úniku nebezpečných plynů a par světelnou a akustickou signalizací
ihned přerušit jízdu, odstavit vozidlo k okraji komunikace, vypnout motor, příp.
nezávislé topení, uzavřít okénka kabiny, zůstat v kabině a vyčkat dalších pokynů.
• při vjezdu a po celou dobu pobytu používat předepsané osobní ochranné prostředky.
• je-li vozidlo vybaveno u stáčecího otvoru ochranným zábradlím, je řidič povinen ho
před zahájením čerpání nainstalovat.
• je-li vozidlo vybaveno klíny, je řidič povinen (nebude-li po celou dobu přítomen u
vozidla) vozidlo před zahájením činnosti zaklínovat.

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ NEZÁVISLÝCH TOPENÍ
Ve všech prostorách PARAMO, a.s., platí zákaz používání nezávislých topných
soustav v kabinách vozidel a pracovních strojů.

PŘED VSTUPEM DO PODNIKU DBEJTE TĚCHTO USTANOVENÍ
Ve všech prostorách PARAMO, a.s., je fotografování a filmování zakázáno bez
udělení povolení VOBS. Je zakázáno požívat alkoholické nápoje nebo užívat
návykové a psychotropní látky na pracovištích podniku a v pracovní době i mimo tato
pracoviště, vstupovat pod jejich vlivem do podniku a přinášet je sebou. Osoby
pohybující se v areálu společnosti jsou povinny podrobit se na požádání dechové
zkoušce ke zjištění alkoholu.

POBYT NA ÚZEMÍ PODNIKU
Povolení ke vstupu, vjezdu nebo průkazku mějte neustále viditelně umístěny. Při
cestě po objektu používejte jen vozovek a k nim příslušejících chodníků. Tam, kde
není zřízen chodník, choďte po levé straně vozovky. Koleje přecházejte nebo
přejíždějte jen na označených železničních přejezdech. Při přecházení nebo přejíždění
kolejí dbejte výstražných znamení. Je zakázáno vstupovat nebo vjíždět do
provozoven nebo prostorů, kde neplníte své pracovní úkoly. Po příchodu na místo
určení se hlaste ihned u vedoucího pracoviště a dbejte jeho pokynů.
Pro každou práci si vyžádejte předem písemné povolení nebo příkaz od příslušného
vedoucího. Nevstupujte bez povolení do prostorů pod úrovní terénu - hrozí nebezpečí
otravy toxickými plyny nebo párami. Jakýkoliv úraz, který si způsobíte v areálu
společnosti, oznamte na telef. linku pro Pce 125, 418, Kolín 479*, 378*.
Je povinností používat osobní ochranné prostředky (zejména ochranné přilby,
pracovní oděv a obuv). Při vstupu/vjezdu do prostorů s nebezpečím výbuchu
označené EX, používat osobní ochranné prostředky s antistatickou a nehořlavou
ochranou.

Tyto bezpečnostní pokyny jsou pro Vás závazné a jste povinni je dodržovat!
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
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* červená čísla platí v Kolíně
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