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Stručné pokyny pro staveniště
Pečlivě si přečtěte tyto stručné pokyny pro staveniště a poté podepište přiložený dokument.
Další jazyky najdete na adrese: www.franz-lohr.de/downloads/Sicherheitshinweise
Správce / vedoucí stavby je vaše kontaktní osoba během pracovní doby.
Řiďte se následujícími pokyny a chujte se podle popisu.

1 Osobní ochranné prostředky na staveništi
Povinnost používat přilbu

Přilby jsou povinné pro následující práce:
»
»
»
»
»
»

Nebezpečí padajících předmětů
Nebezpečí v důsledku houpajících se předmětů
Nebezpečí nárazu do předmětů
Nebezpečí padajících předmětů
Nebezpečí odletujících předmětů
Když to požaduje klient nebo osoba odpovědná za staveniště

Na staveništi noste
bezpečnostní obuv,
Bezpečnostní přilba
a reflexní oděv - povinné!

Ochranné brýle

» při práci s úhlovou bruskou (Flex)
» pro práci s nebezpečím pro oči
-> Povinné!

Svářečské práce

» nehořlavé oděvy
» Svářečské brýle a svářečský štít
» Rukavice
-> Povinné!

2 Stroje - dopravní cesty
Na staveništi je velký provoz, a je důležité sledovat dopravní cesty
a pracovní prostor strojů.
Vozidla na staveništích, jako jsou rypadla, kolové nakladače, jeřáby atd.,
Mohou obsluhovat pouze lidé, kteří mají řidičský průkaz a přiřazení.
Nikdy se nepřibližujte k vozidlům nebo strojům z boku nebo zezadu!
Dejte obsluze stroje signál rukou, aby vás viděl.

Práce ve výkopu se možná pouze tehdy, když neprobíhá bagrování.
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3 Pracovní zařízení - elektrické ruční stroje
S dodaným pracovním materiálem zacházejte opatrně.
Používejte pouze testované vybavení.
Pracovní zařízení lze provozovat pouze s příslušným příslušenstvím
(např. Flex pouze s vhodným řezacím nebo brusným kotoučem atd.).
Neodstraňujte a nemanipulujte s žádnými ochrannými zařízeními.
Noste osobní ochranné prostředky (rukavice, brýle atd.), Jak je uvedeno.
Pokud zjistíte poškození pracovního zařízení nebo kabelového připojení,
okamžitě zastavte práci a nahlaste to správci stavby !

Vada - nepoužívejte
zařízení a nahlaste to
správci webu

4 Žebřík práce
Zkontrolujte, zda je po použití žebříku / schůdku, bezpečné, zda jsou
stabilní, nepoškozené a zda jsou zkontrolovány a zda jsou schody nebo
plošiny bezpečné / čisté.
-> Používejte pouze testované žebříky!

Poškozené žebříky
nepoužívejte a neprodleně
je nahlaste správci stavby

Žebříky používejte, pouze pokud je lze bezpečně postavit nebo nasadit.
-> Ujistěte se, že je žebřík bezpečný.
Při stoupání po žebříku nepřepravujte těžké předměty a nepoužívejte stroje,
které zvyšují riziko pádu ze žebříku.
Práce na příčkových žebřících je zakázána! !
Možnost dovybavení krokovým rozšířením. Příčkové žebříky lze používat
pouze pro výstup a sestup. Práce na žebřících je povolena pouze v případě,
že můžete stát oběma nohama na stupních nebo podestách.
Nevstupujte na horní tři schody nakloněných žebříků.

5 První pomoc / lékárnička / protipožární ochrana
Osoba poskytující první pomoc je vám k dispozici jako kontaktní osoba
na staveništi.
Lékárnička je umístěna u správce stavby.
V případě úrazu na staveništi to neprodleně oznamte vedoucímu stavby!
V případě požáru, doutnajícího vedení / pracovního zařízení / předmětů nebo
odpovídajícího spáleného zápachu ihned opusťte pracoviště, nekuřte nebo
pokračujte v práci a ohlaste se správci stavby!
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