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5. Pokyny pro používání mobilních telefonů, fotoaparátů a videokamer
1. Vzhledem k tomu, že používané MT, fotoaparáty a videokamery nejsou konstruovány,
provedeny, odzkoušeny a označeny pro použití ve výbušné plynné atmosféře, je jejich
provozování v PARAMO, a.s. omezené. Na základě posouzení možnosti použití těchto
přístrojů v různých prostorech se zakazuje jejich použití v prostředí s možným
nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (EX).
Do prostorů, kde je použití těchto přístrojů zakázáno, nesmí být ani vnášeny (pokud
nejsou vypnuty).
2. Zákaz se vztahuje na zaměstnance PARAMO, a.s. a cizí fyzické osoby, cizí podnikající
fyzické osoby a zaměstnance cizích právnických osob (dále cizí osoby) nacházející se na
území PARAMO, a.s.
3. Cizí osoby při vstupu či vjezdu na území PARAMO, a.s. (na vrátnicích) musí MT vypnout
a smí jej zapnout po povolení vedoucím zaměstnancem PARAMO, a.s. v prostoru jejich
povoleného používání.
4. Na povinnost vypnout MT musí upozornit cizí osoby ostraha společnosti.
5. MT mohou být používány ve správních a sociálních objektech, nevýrobních objektech a
v kabinách vozidel nebo pracovních strojů nacházejících se na komunikacích, kde je
povolen vjezd v HS Pardubice podle Směrnice 15-02 a v HS Kolín podle Směrnice 15-05.
6. Všechny vstupy do podniku musí být viditelně označeny zákazem vstupu a používání
těchto přístrojů podle vzoru v příloze č. 3 a č. 4.
7. Fotografování a filmování je ve všech prostorách zakázáno bez předchozího souhlasu
generálního ředitele a udělení povolení vedoucím OBS.
8. Při použití těchto přístrojů v prostoru s nebezpečím výbuchu (EX) je nutné postupovat
v HS Pardubice dle Směrnice 18-06 a v HS Kolín dle Směrnice 18-41.

PROSTORY S POVOLENÝM UŽÍVÁNÍM FOTOAPARÁTŮ A VIDEOKAMER
(PO PŘEDCHOZÍM POVOLENÍ) A MT JSOU VYZNAČENY ŽLUTĚ
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6. Souvisící dokumentace
TOP 13-01 Postup při vypracování dokumentace IMS
TOP 13-02 Zásady pro vedení dokumentů IMS
Směrnice 15-02 Dopravně provozní řád v PARAMO, a.s. - HS Pardubice
Směrnice 15-05 Dopravně provozní řád v PARAMO, a.s. - HS Kolín
Směrnice 18-06 Povolování svařování
Směrnice 18-41 Povolování prací v HS Kolín
7. Závěrečné ustanovení
S touto směrnicí musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci.
Vydáním této směrnice se zrušuje Příkaz 3/01 Používání mobilních telefonů.
Tato změna nahrazuje Směrnici 18-15 z 1. 3. 2004.
Novela 1 nahrazuje Směrnici 18-15 z 1. 7. 2005.
Změna 1 nahrazuje Směrnici 18-15 z 9. 7. 2007.
Změna 2 nahrazuje Směrnici 18-15 z 23. 9. 2010.
8. Změnové řízení
Za změnové řízení této směrnice odpovídá VOBS.
Termín prověrky: jednou za pět let.
Za provedení prověrky odpovídá VOBS.
9. Rozdělovník
výt.č.1)
výt.č.2)

Intranet PARAMO, a.s.
vedoucí ostrahy objektu

10. Seznam příloh
Příloha č. 1 – Mapa míst s povoleným používáním mobilních telefonů ve středisku
Pardubice
Příloha č. 2 – Mapa míst s povoleným používáním mobilních telefonů ve středisku Kolín
Příloha č. 3 – Vzor zákazu používání mobilních telefonů
Příloha č. 4 – Vzor zákazu fotografování a filmování
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