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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OSOBY VSTUPUJÍCÍ, VJÍŽDĚJÍCÍ A POHYBUJÍCÍ SE v areálu SPOLANA s.r.o.

V případě nouze volejte:

150 (z pevné linky
ve SPOLANA s.r.o.),
315 662 222

155 (z pevné linky
ve SPOLANA s.r.o.),
315 662 233

315 662 555,
315 662 585

V celém areálu SPOLANA s.r.o. platí:
Zákaz kouření (platí i pro elektronické cigarety) a používání otevřeného ohně s výjimkou
stanovených kuřáren a objektů v Komerční zóně v majetku či v nájmu externích firem / subjektů,
kde je kouření limitováno příslušnou požárně-technickou dokumentací a podmíněno písemným
povolením vedoucího útvaru Bezpečnosti a Koordinátora ostrahy podniku.
Zákaz používání mobilních telefonů v místech označených tabulkou „Nebezpečí výbuchu“
a „Zóna 0, 1, 2, 3, 20, 21, 22“.
Zákaz požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek.
Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek.
Zákaz používání, držení nebo skladování zbraní a bodných zbraní.

Zákaz používání fotoaparátů nebo jiných obrazových a zvukových záznamových zařízení.

Při pohybu v areálu SPOLANA s.r.o.:
Na komunikacích v areálu SPOLANA s.r.o. platí pravidla jako na veřejných komunikacích.
Dodržujte nejvyšší povolenou rychlost 30 km/h. Při odstavování vozidel dbejte na zachování
volného průjezdu, parkujte na vyhrazených místech, ne pod nadzemními rozvody (potrubní mosty).
Pro jízdu na cílové pracoviště použijte nejkratší cestu. Po příjezdu nahlaste svou přítomnost
neprodleně navštívené osobě. Každou dopravní nehodu, která se stane v areálu SPOLANA s.r.o.,
oznamte na dispečink SPOLANA s.r.o., telefon 2555 nebo 2585 (z podnikové linky), 315 662 555
nebo 315 662 585 (z ostatních telefonů).
Nikdy nevstupujte do takto označeného prostoru !
OSOBY POHYBUJÍCÍ SE V ZÓNĚ CHEMOPARK JSOU POVINNY TRVALE POUŽÍVAT:
• OCHRANNOU PŘILBU
• OCHRANNÉ BRÝLE
• OCHRANNÝ PRACOVNÍ ODĚV NEBO PŘEVLEK PŘES VLASTNÍ ODĚV
(pro zapůjčení návštěvě je k dispozici u vedoucího příslušného závodu / útvaru)
• PRACOVNÍ OBUV nebo (návštěvy apod.) PEVNOU VLASTNÍ OBUV
• OCHRANOU ÚNIKOVOU MASKU PRO PŘÍPAD EVAKUACE – masku musí mít všechny
osoby u sebe po celou dobu pohybu v zóně Chemopark (s výjimkou řidičů / závozníků vozidel,
kteří přijedou k nakládce/vykládce na dané manipulační místo, kde jsou jim masky k dispozici).
Má-li osoba speciální obličejovou masku pro práci, nemusí mít ochranou únikovou masku.
Bez tohoto vybavení je vstup do zóny Chemopark zakázán !
Označení vstupů / vjezdů a hranice zóny Chemopark.

Postup při vzniku havarijní situace:
Opusťte navštívená pracoviště dle dispozic zaměstnance odpovědného za dané pracoviště.
Areál SPOLANA s.r.o. pak opusťte cestou určenou odpovědným zaměstnancem pracoviště.
Dodržujte pokyny hasičů a pracovníků Ostrahy podniku, jestliže dojde k požáru, plynovému
poplachu či jinému ohrožení. Řiďte se pokyny podnikového rozhlasu.
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PRACOVNÍCI OSTRAHY PODNIKU MAJÍ PRÁVO ZAMEZIT V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH KOMUKOLIV
VSTUP DO AREÁLU SPOLANA s.r.o.
1. V areálu SPOLANA s.r.o. je zakázáno:
-

-

-

-

Kouřit (platí i pro elektronické cigarety) a používat otevřený oheň s výjimkou stanovených kuřáren a objektů
v Komerční zóně v majetku či v nájmu externích firem / subjektů, kde je kouření limitováno příslušnou požárnětechnickou dokumentací a podmíněno písemným povolením vedoucího útvaru Bezpečnosti a Koordinátora OP.
Používat zápalek, zapalovačů, vařičů a jiných prostředků a zařízení, která způsobují vznik otevřeného ohně či jisker.
Vnášet alkoholické nápoje a návykové, omamné a psychotropní látky za účelem jejich konzumace či užití,
konzumovat alkohol nebo omamné či psychotropní látky, vstupovat nebo zdržovat se v areálu pod vlivem
alkoholu nebo omamných či psychotropních látek.
Vnášet střelné či chladné zbraně a střelivo do areálu SPOLANA s.r.o. (neplatí pro Policii ČR).
V celém areálu SPOLANA s.r.o. pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy, např. fotografování (týká se
zejména technologií, bezpečnostních prvků, apod.). Povolení pro pořizování záznamů vystavuje koordinátor
ostrahy podniku (netýká se zařízení v majetku externích firem / subjektů).
Ohrožovat nebo poškozovat životní prostředí, ohrožovat bezpečnost vlastní nebo bezpečnost jiných osob hrubou
nedbalostí, přečerpávat naftu, benzin či jinak manipulovat s pohonnými hmotami.
Vypouštět jakékoli zbytky z autocisteren / kontejnerů při parkování uvnitř i vně areálu SPOLANA s.r.o.
Vstupovat do autocisterny, autosila nebo kontejneru.
Vstup cizím osobám (které nemají příslušná oprávnění), prokazování se identifikační kartou vystavenou na jiné
jméno, nebo přenechání své identifikační karty jiné osobě či jiné zneužití identifikační karty.
Vstup osobám nevhodně oblečeným / obutým z hlediska ochrany jejich zdraví (viz strana 1 – informativní tabule).
Svévolně se zdržovat v areálu SPOLANA s.r.o. za jiným účelem, než je výkon smluvené činnosti, pohybovat se
mimo určená pracoviště a komunikační přístupy.
Neoprávněně použít majetek (hmotný nebo nehmotný) SPOLANA s.r.o. nebo majetek jiných subjektů.
Fyzicky či verbálně napadat jiné osoby v areálu SPOLANA s.r.o.

2. Pohyb osob v zóně Chemopark – vstupující osoby / posádky vozidel musí dodržet následující pokyny:
-

-

-

Vjezd do zóny Chemopark je u komunikace označen svislým značením obsahujícím značky příkazu k použití
přilby, brýlí, pracovního oděvu a pevné obuvi a ochranné únikové masky pro případ evakuace.
Ke vstupu do zóny Chemopark a jejímu opuštění je určena pouze vrátnice č. 5 – průjezd/průchod označit
identifikační kartou na čtecím zařízení; výjimkou jsou pouze únikové průchody v případě mimořádných situací,
Dodržovat pravidla pro používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při vstupu / vjezdu vozidla
do zóny Chemopark musí být osoby vybaveny ochrannou přilbou, pevnou obuví, ochranným oděvem
a ochrannými brýlemi a tyto ochranné prostředky musí trvale používat. Vstupující osoby musí mít u sebe
ochrannou únikovou masku pro případ evakuace (s výjimkou řidičů a závozníků vozidel, kteří přijedou
k nakládce/vykládce na dané manipulační místo, kde jsou jim masky k dispozici). Má-li osoba speciální
obličejovou masku pro práci, nemusí mít ochranou únikovou masku.
Mobilní telefony musí být vypnuty v prostoru výroben a míst označených tabulkou „Nebezpečí výbuchu“
(zóna 0, 1, 2, 3, 20, 21, 22 a ochranný prostor) a tabulkou „Zákaz kouření a vstupu s plamenem“
(vzory tabulek jsou umístěny na Odbavovacím pracovišti před vrátnicí č. 4).
Respektovat instalované výstražné bezpečnostní značení (značky zákazu, výstrahy, příkazu a informativní).
Dodržet pokyny hasičů, pracovníků Ostrahy podniku, popřípadě dalších oprávněných osob, jestliže dojde
k požáru, plynovému poplachu či jinému ohrožení,
Na vyzvání oprávněné osoby se podrobit kontrole pracovníkem Ostrahy podniku či jinou oprávněnou osobou.
Řidiči vozidel jsou kromě toho povinni:
- sledovat a dodržovat povolené limity rychlosti (v celém areálu SPOLANA s.r.o. je nejvyšší povolená rychlost
30 km/hod.), dopravní značky, znamení pro zastavení, výstražná a jiná upozornění pro motorová vozidla,
- po celou dobu pobytu v areálu SPOLANA s.r.o. musí být dveře vozidla (tahače, kamiónu) řádně zajištěné
(v otevřené či zavřené poloze),
- řidič nebo závozník musí být přítomen u vozidla po celou dobu nakládky / vykládky,
- pokud nebude určeno jinak, při nakládce mít vypnutý motor, vozidlo zabrzděné a zajištěné.

3. Provoz parkoviště u vrátnice č. 4 uvnitř areálu SPOLANA s.r.o. (blok C5):
-

-

Tato plocha je určena pouze pro parkování vozidel během doby nutné k vyřízení expedice zboží /
odpadu. V případě parkování po této uvedené době povoluje výjimku na základě žádosti pověřený zaměstnanec
útvaru Správa areálu. V tomto případě nenese SPOLANA s.r.o. zodpovědnost za případné ztráty, eventuálně
poškození vozidla a nákladu.
V případě úniku škodlivých látek nejen z některého vozidla nebo úniku škodlivých látek z výrobních objektů
SPOLANA s.r.o. do ovzduší se řidiči a závozníci okamžitě vrátí do svých vozidel a připraví se k opuštění parkoviště.
Řidič, z jehož cisterny by škodlivá látka unikala, postupuje v souladu s předpisy ADR.

4. Porušení uvedených ustanovení je důvodem k uplatnění sankcí včetně zamezení vstupu do areálu
SPOLANA s.r.o.

