
 

 

Základní bezpečnostní a ekologické 
pokyny pro zákazníky, dodavatele 

a návštěvy 

 

 
V Ostravě dne 20.12.2016 
Zpracoval: Schválil: 
Ing. Marek Nytra podpis na originálu podpis na originálu Ing. Luboš Cekr 
bezpečnostní technik  předseda představenstva 

Společnost:  KAR-mobil s.r.o. – Vítkovická 3257/7, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 

• Platí přísný zákaz vstupu bez doprovodu zaměstnance společnostizákaz vstupu bez doprovodu zaměstnance společnostizákaz vstupu bez doprovodu zaměstnance společnostizákaz vstupu bez doprovodu zaměstnance společnosti do prostor 

provozovny (neplatí pro prostor příjmu zakázek). V prostoru dílny a přilehlých 

prostorech se zdržujte jen v nezbytně nutných případech a po nezbytně nutnou 

dobu. 

• Při pohybu v rámci provozovny dbejte pokynů zaměstnance společnostidbejte pokynů zaměstnance společnostidbejte pokynů zaměstnance společnostidbejte pokynů zaměstnance společnosti, který 

Vás doprovází. 

• Dodržujte instrukce zveřejněné formou bezpečnostního značení bezpečnostního značení bezpečnostního značení bezpečnostního značení 

aaaa    bezpečnostních pokynůbezpečnostních pokynůbezpečnostních pokynůbezpečnostních pokynů. 

• V areálu platí obecně závazné dopravní předpisy. Vozidla parkujte pouze na Vozidla parkujte pouze na Vozidla parkujte pouze na Vozidla parkujte pouze na 

místech kmístech kmístech kmístech k    tomu určenýchtomu určenýchtomu určenýchtomu určených. Při jízdě předvídejte pohyb chodců. Rychlost 

uzpůsobte vnějším podmínkám, maximálně však na 20 km/h20 km/h20 km/h20 km/h. 

• Chůze je možná pouze po vyznačených komunikacích určených pro chodcepo vyznačených komunikacích určených pro chodcepo vyznačených komunikacích určených pro chodcepo vyznačených komunikacích určených pro chodce - 

chodnících, tam kde chodníky nejsou, při levém okraji vozovky. Dbejte zvýšené 

opatrnosti okolo pracovních jam a nevstupujte do vyznačeného pásma jnevstupujte do vyznačeného pásma jnevstupujte do vyznačeného pásma jnevstupujte do vyznačeného pásma jámyámyámyámy. 

• Nemanipulujte se zařízením dílny a přilehlých prostor. Nevstupujte pod Nemanipulujte se zařízením dílny a přilehlých prostor. Nevstupujte pod Nemanipulujte se zařízením dílny a přilehlých prostor. Nevstupujte pod Nemanipulujte se zařízením dílny a přilehlých prostor. Nevstupujte pod 

zvednutá břemena.zvednutá břemena.zvednutá břemena.zvednutá břemena.    

• Vstup do areálu je zakázán osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových zakázán osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových zakázán osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových zakázán osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových 

láteklátekláteklátek. V provozovně společnosti je zakázáno kouřenízakázáno kouřenízakázáno kouřenízakázáno kouření mimo označené vyhrazené 

prostory. 

• KaKaKaKaždá osoba je povinna počínat si tak, aby nezavdala příčinu ke vzniku ždá osoba je povinna počínat si tak, aby nezavdala příčinu ke vzniku ždá osoba je povinna počínat si tak, aby nezavdala příčinu ke vzniku ždá osoba je povinna počínat si tak, aby nezavdala příčinu ke vzniku 

požáru.požáru.požáru.požáru. Nezneužívejte hasicí přístroje a hydranty. V dílnách, skladech a přilehlých 

prostorách se vyskytují hořlavé látky - nemanipulujte zde a v okolí s otevřeným 

plamenem. 

• DojdeDojdeDojdeDojde----li kli kli kli k    mimimimimořádné událostimořádné událostimořádné událostimořádné události (úraz, ztráta, poškození majetku, požár, dopravní 

nehoda, únik kapalin apod.), informujte o ni zaměstnance provozovny.informujte o ni zaměstnance provozovny.informujte o ni zaměstnance provozovny.informujte o ni zaměstnance provozovny.    

• V dílenských a přilehlých prostorech neodhazujte odpadky a neznečišťujte neodhazujte odpadky a neznečišťujte neodhazujte odpadky a neznečišťujte neodhazujte odpadky a neznečišťujte tyto tyto tyto tyto 

prostory.prostory.prostory.prostory.    Třiďte odpad do označených nádob.Třiďte odpad do označených nádob.Třiďte odpad do označených nádob.Třiďte odpad do označených nádob. 

• Minimalizujte negativní dopadyMinimalizujte negativní dopadyMinimalizujte negativní dopadyMinimalizujte negativní dopady vlastní činnosti na životní prostředí.na životní prostředí.na životní prostředí.na životní prostředí. 

    

 


