BOZP príručka pre vodičov
s check-listom pre dennú kontrolu vozidla

5 kardinálnych pravidiel CRH:
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Osobitné ustanovenia pre vodičov

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Každý je povinný nosiť predpísané OOPP ak sa pohybuje v závode (okrem zelených zón). Dodržujte všetky
príkazy, zákazy, varovania a nápisy na prevádzkach CRH ako aj u zákazníka,
Vodič je povinný pred každou dennou jazdou, vykonať vizuálnu kontrolu svojho vozidla a viesť o tom záznam,
Netelefonujte počas jazdy, minimalizujte svoje hovory a používajte HandsFree zariadenia. Najviac rizikové je
písanie SMS správ či surfovanie na internete. Netelefonujte ani počas chôdze v prevádzkových priestoroch,
Pred jazdou sa vždy pripútajte a dodržujte predpísanú rýchlosť na cestách ako aj na prevádzkach. Dodržiavajte
bezpečnú vzdialenosť a odstupy od vozidiel, buďte predvídavý,
Prispôsobte jazdu svojim schopnostiam, okolnostiam na ceste, mikroklimatickým podmienkam a stavu vozovky.
Dodržiavajte doby odpočinkov,
Vstup osôb do prevádzok pod vplyvom alkoholu al. drog, je prísne zakázané. Nikdy neriskujte jazdu pod vplyvom
alkoholu, ani zostatkového,
Na prevádzkach môžu byť pracoviská, kde sa vykonávajú špecifické práce, tie musia byť označené a vybavené
potrebnými technickými a organizačnými opatreniami, aby neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb,
Vstup do prevádzkových, výrobných a skladovacích priestorov bez sprievodu a oprávnenia je zakázaný,
Na pohyb v prevádzkach používajte vyhradené chodníky a komunikácie, neodstavujte vozidlo mimo určené
miesta. Pri odstavovaní vozidla, vypnite pohon a zaistite ho ručnou brzdou, poprípade koleso podložte klinom,
Vykonávajte všetky práce s ohľadom a dodržiavaním bezpečnosti pri práci, nevykonávajte práce na ktoré nemáte
oprávnenie. Pred prácou si vždy premyslite pracovný postup,
Nezdržujte sa pod zariadeniami alebo v ich tesnej blízkosti ako sú dopravníky, výťahy, ventilátory a pod.
Nedotýkajte sa pohyblivých, rotujúcich, horúcich a elektrických zariadení,
Nevykonávajte žiadne servisné a opravárenské činnosti na prevádzkach, na ktoré nemáte povolenie,
Bezodkladne informujte mimoriadne situácie, vznik úrazu, skoroúrazu, poškodenia majetku.

Osobitné ustanovenia pre chodcov

▪
▪
▪
▪
▪

Ak ste chodec, musíte byť v prevádzke dostatočne viditeľný, preto používajte vysokoviditeľný odev,
Berte na zreteľ existenciu „slepých bodov“ vo výhľade vodiča vozidla, nevstupujte preto do týchto zón. Ak už
potrebujete vstúpiť do zóny a dráhy vozidla, signalizujte svoj zámer a nadviažte očný kontakt,
Ak je to možné, použite pri chôdzi vyhradené a vyznačené miesta pre chodcov, ktoré sú oddelené bariérou,
Rešpektujte zásady bezpečnej práce v blízkosti vozidiel a pohybujúcich sa strojných zariadení, nezdržujte sa
v blízkosti dopravných trás vozidiel a ťažkej stavebnej techniky,
Mobilný telefón používajte, iba keď stojíte na bezpečnom mieste, netelefonujte počas chôdze!

Ochrana pre požiarom

▪
▪
▪

Fajčenie v priestoroch spoločnosti s výnimkou vyhradených miest je zakázané,
Je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom, ako aj používať zariadenia vytvárajúce iniciačný zdroj na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (sklady palív a horľavých kvapalín, TAP a pod.),
Ak spozorujte požiar vyhláste poplach, pokúste sa požiar uhasiť alebo/a privolajte pomoc, pomáhajte pri
prípadnej evakuácii a záchrane alebo/a presuňte sa na zhromažďovacie miesto.
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Všeobecné pokyny pre Bezpečnosť v cestnej doprave, pri nakládkach
a vykládkach materiálov podľa druhu

Príklad upevnenie najčastejšie prevážaného šedého cementu s 18-timi paletami
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Základné OOP povinné v areály závodov a prevádzok CRH

Hlavné prvky vizuálnej kontroly vozidla

Vybavenosť vozidla bezpečnostnými prvkami podľa štandardov CRH

Refl. nálepky na
podbehoch návesov

Systém cúvacej
kamery

Vhodné Handsfree
zariadenie

Alarm nezatiahnutej
ručnej brzdy
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Vyhotovil: Marek Ďurko, Koordinátor BOZP TransPlus
Vydanie k 1.1.2019
Poznámka:
Svojim podpisom sa zaväzujem rešpektovať a dodržiavať všetky pravidlá a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci pre spoločnosť CRH Slovensko (TransPlus), s ktorými som bol vyrozumený.

Meno a priezvisko vodiča: ……………………………….....

Názov spoločnosti: ………………………………......

Podpis: ................................

ŠPZ vozidla: ………………………………
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