NAVODILO ZA VARNO DELO IN GIBANJE
ZA OBISKOVALCE DRUŽBE LIBELA ORODJA d.o.o.
Z delom na varovanem območju družbe LIBELA ORODJA d.o.o. lahko začnete v kolikor ste polnoletni, ste
usposobljeni iz varnosti in zdravja pri delu ter za varstvo pred požarom, ste zdravstveno
sposobni oz. imate opravljen zdravniški pregled za delovno mesto, ki ga opravljate ter ste
seznanjenji s spodaj navedenimi pravili oz. navodili!
SPLOŠNE ZAHTEVE
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Navodilo velja za vse objekte oz. za celotno območje družbe Libela orodja d.o.o..
Gibanje v družbi je dovoljeno samo po poteh, ki so za to namenjene. Vstop in gibanje po proizvodnih
prostorih družbe je dovoljeno le pri predhodni seznanitvi oz. v spremstvo odgovorne osebe. Potrebno je
upoštevati napotke, ki jih obiskovalcem podajo pristojne osebe iz Libele orodja.
Vstop v proizvodne prostore, kjer obstajajo večje nevarnosti za poškodbe, je dovoljen le v spremstvu
odgovorne osebe Libele orodja.
Delo izvajalcev na sedežu družbe je dovoljeno le, ko posamezen izvajalec pred začetkom dela podpiše
pisni sporazum o skupnih ukrepih iz varnosti in zdravja pri delu. Sporazum se nahaja v pisarni vodje
strojne delavnice.
Pri delu in gibanju v družbi je potrebno upoštevati varnostne znake, table in napise.
Prepovedano je vsako samovoljno poseganje v opremo Libela orodja d.o.o., predvsem posegati v električne
dele naprav, upravljati z delovno opremo, pritiskanje stikal, odpiranje ventilov, itd..
Obiskovalec po seznanitvi s temi navodili lahko odkloni vstop v družbo oz. v posamezne dele družbe.
Obiskovalci so dolžni po svoji moči poskrbeti, da se zagotovi varnost in zdravje pri delu oz. gibanju v
družbi. Po svoji moči so se dolžni izogniti nevarnim delom družbe.
Obiskovalci družbe so dolžni upoštevati veljavno zakonodajo RS ter navodila in ukrepe iz varnosti in
zdravja pri delu. Obiskovalci morajo imeti svojo osebno varovalno opremo.
Obiskovalci so dolžni upoštevati tudi veljavno zakonodajo in ukrepe iz varstva pred požari, prav tako je
potrebno dosledno upoštevanje veljavne okoljske zakonodaje RS, ter navodila in ukrepe ki veljajo za
varovanje okolja.
Družba Libela orodja d.o.o. ne bo imela nikakršnih obveznosti v zvezi z izplačilom odškodnin zaradi nesreče,
poškodbe ali smrti obiskovalca družbe.

DOLŽNOSTI:
•

ob zadrževanju na varovanem območju ste dolžni uporabljati oranžni telovnik ter se zadrževati v prostorih,
kjer se izvajajo dela;

•

zadržujete se lahko le na območju kjer izvajate dela. Hoja in zadrževanje po oddelkih, ki niso predmet
izvajanja del ni dovoljeno. V kolikor morate do vozila v katerem imate delovno opremo, material, … se
gibljete po označenih pohodnih površinah. Hoja izven pohodnih površin oz. po transportnih poteh ni
dovoljena;

•

na varovanem območju ste dolžni uporabljati osebno varovalno opremo (zaščitna očala, delovna obleka,
zaščitna obutev);

•

pri izvajanju del ste dolžni NUJNO zavarovati območje del (varovalni trak, …) z namenom preprečitve
dostopa nepooblaščenim osebam oz. zagotovitve varnosti mimoidočih;

•

pri delu na višini ste se dolžni zavarovati pred padci z višine (varovalni pas za delo na višini, delovna
ploščad, …);

•

pri izvajanju del ste dolžni uporabljati brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža vašega življenja in zdravja
kot tudi ne življenja in zdravja zaposlenih s strani naročnika del;

•

jeklenke s tehničnimi plini ste dolžni po končanem delu odpeljati z delovišča in jih ne puščati v prostorih
naročnika del;

•

na varovanem območju ste dolžni upoštevati oznake, navodila za varno delo, navodila požarnega reda, …;

•

na varovanem območju ste dolžni upoštevati cestno prometne predpise, interne označbe na varovanem
območju oz. omejitve hitrosti;

•

pred izvajanjem vročih del (varjenje, brušenje, rezanje, …) ste dolžni pridobiti dovoljenje za izvajanje vročih
del s strani vodje oddelka oz. pooblaščene osebe, ki vas je sprejela, ali službe za varnost in zdravje pri
delu ter organizirati požarno stražo oz. poskrbeti za ustrezne ukrepe za preprečitev nastanka požara ali
eksplozije;

•

pri popravilu elektro inštalacij ste dolžni upoštevati pet zlatih varnostnih pravil: izklop, zavarovanje pred
ponovnim vklopom, ugotoviti breznapetostno stanje, ozemljitev in kratka sklenitev, prekrivanje in ograditev
bližnjih delov, ki so pod napetostjo;

•

posebno nevarna dela (višina, globina, delo na elektro instalacijah, …) morata obvezno opravljati najmanj
dva delavca;

•

po končanem delu ste dolžni očistiti delovno mesto (dnevno) ter zagotoviti, da se vzpostavijo varni delovni
pogoji (zapreti in zakleniti elektro omarice, zavarovati nevarna mesta – padec v globino, nevarnost
padajočih predmetov, …);

•

prevoz nevarnih snovi ste dolžni opraviti v skladu z ADR in varnostnimi listi;

•

v primeru, da na območje izvajanja del prinašate nevarne snovi (diesel gorivo, razredčilo, barve, laki, …), ki
so povezane z izvajanjem del, ste dolžni predložiti varnostne liste in jih po končanem delu odstraniti z
delovišča;

•

odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del, so predmet izvajalca del in ste jih dolžni dnevno odvažati in predajati
ustreznim pooblaščencem skladno z zakonodajo oz. ločeno glede na vrsto odpadka;

•

v primeru poškodbe na območju naročnika del ste o tem dolžni obvestiti pooblaščeno osebo s strani
naročnika del, ki vas je sprejela oz. službo za varnost in zdravje pri delu.

PREPOVEDI:
•

prepovedano je kajenje na varovanem območju;

•

prepovedano je vnašanje in uživanje alkoholnih pijač, drog oz. drugih psihoaktivnih
snovi;

•

prepovedano je vnašanje nevarnih snovi, katerih osnovne lastnosti so: rakotvorno,
mutageno, strupeno, teratogeno, …;

•

prepovedano je vnašanje nevarnih snovi, katere niso v originalni oz. označeni embalaži;

•

prepovedano je odstranjevanje/izlivanje nevarnih snovi v kanalizacijo oz. odtoke;

•

prepovedano je poseganje v elektro omarice/inštalacijo, v kolikor niste za to
usposobljeni/pooblaščeni;

•

prepovedano je uporabljati naročnikovo delovno opremo in transportna sredstva;

•

prepovedano je zadrževanje in poseganje v nevarna območja delovne opreme/strojev;

•

prepovedano je delo nad CNC in tlačnimi stroji, ko le-ti obratujejo;

•

prepovedano je gašenje z vodo, saj lahko pride do parne eksplozije. Gašenje se vrši le z gasilniki, ki so
nameščeni po obratu oz. z gasilno soljo (gorenje magnezija);

•

prepovedano je odlaganje odpadkov med naročnikove odpadke;

•

prepovedano je povzročanje/spuščanje prekomernih emisij v zrak;

•

prepovedano je povzročanje prekomernega hrupa (popoldan in ponoči);

•

prepovedano je delo pod visečim bremenom;

•

prepovedan je transport oz. prevažanje oseb z viličarjem in mostnim dvigalom, v kolikor nimate za to
ustrezne delovne opreme (dvižna košara)

•

na območju naročnika del je prepovedano slikanje in snemanje procesa proizvodnje, delovne opreme, …

Spodaj podpisani potrjujem seznanjenost z zgoraj navedenimi dolžnostmi in prepovedmi. Prav tako soglašam, da v kolikor
omenjenih navodil ne bom upošteval, lahko naročnik del o opaženih kršitvah obvesti odgovorno osebo izvajalca del
(delodajalec) oz. me odstrani z delovišča.
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