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NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA MUSÍ DODRŽOVAT KAŽDÝ, KDO VSTUPUJE NA PRACOVIŠTĚ RABEN 
GROUP NEBO SE ÚČASTNÍ NAŠICH PROCESŮ 

 

 

  

 

 Do práce choďte v dobré formě a připraveni; nikoli pod vlivem psychotropních a návykových látek nebo alkoholu. 

 Před prací proveďte potřebné kontroly. 

 Nepokračujte v práci, která není bezpečná. 

 Používejte řádné nástroje a vybavení a zajistěte, aby byly v dobrém provozním stavu. 

 Informujte se, jak postupovat v případě nouze. 

 Obsluhujte stroje (včetně robotů) pouze tehdy, jste-li si vědomi možných rizik a víte, jak je obsluhovat bezpečně. 

 Chraňte životní prostředí: 

 Třiďte odpad vznikající na našich terminálech. 

 Šetřete vodou a elektřinou. 

 Neznečišťujte podzemní ani dešťovou vodu vypouštěním chemikálií. 

 V terminálech s výjimkou servisních stanic je zakázáno opravovat a umývat vozidla. 

 

 

 

 Naučte se používat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Používejte OOPP v souladu s požadavky 

popsanými na nástěnkách, u vchodů do terminálů a v konkrétních pracovních prostorách. 

 Noste a používejte osobní ochranné prostředky (OOPP), které jsou vhodné pro daný úkol a jsou v dobrém 

provozním stavu. 

 Minimální požadavky Raben Group v této oblasti: 

 parkoviště nákladních vozů v terminálech: reflexní vesta 

 Cross-dock a smluvní logistické sklady: reflexní vesta, bezpečnostní boty a přilba 

 další procesy: dle informací poskytnutých v místě postupu. 

 

 

 

 Dodržujte postupy požární ochrany. 

 Kouření cigaret (i e-cigarety) pouze ve vyhrazených kuřáckých prostorách. 

 Zajistěte přístup k prostředkům požární ochrany a k únikovým cestám. 

 Respektujte zákazy blokování požárních dveří. 

 Pokud zazní poplach, zamiřte k nejbližšímu nouzovému východu podle značek únikových cest a pokračujte na 

určené shromaždiště. Postupujte podle pokynů evakuačního koordinátora. 

1. RESPEKTUJTE ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 

2. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 

3. POŽÁRNÍ OCHRANA A PRVNÍ POMOC 



   

 

   

 V případě úrazu kontaktujte určené pracovníky první pomoci – informace najdete na nástěnce na vašem 

pracovišti. 

 

 

 

 Dodržujte dopravní předpisy na pracovišti i mimo něj. 

 Dodržujte rychlostní limity a používejte bezpečnostní pásy (maximální rychlost v areálu – 20 km/h, ve skladech – 

10 km/h). 

 Používejte vozidla a stroje odpovídající typu přepravovaného zboží. 

 Respektujte zákaz používání mobilních telefonů / chytrých telefonů / jiných mobilních zařízení při jízdě nebo 

chůzi ve skladu. 

 Důsledně dodržujte všechny závazné právní předpisy týkající se používání mobilních telefonů a jiných zařízení za 

jízdy. 

 Při používání sady handsfree za jízdy buďte obzvláště opatrní. 

 Udržujte bezpečnou vzdálenost mezi svým vozidlem a ostatními vozidly. 

 Jsou-li jízdní podmínky nebezpečné, věnujte řízení zvláštní pozornost. 

 V případě únavy zastavte. 

 Chodci – používejte vyznačené cesty, nespěchejte a dejte přednost vysokozdvižným vozíkům pohybujícím se po 

skladu. 

 

 

 

 Okamžitě hlaste všechny incidenty (zranění, dopravní nehody, ohrožení životního prostředí, požáry 

a skoronehody) svému nadřízenému, koordinátorovi BOZP nebo jinému zaměstnanci společnosti Raben. 

 Zvažte zdravotní dopad každého úkolu. 

 Nebezpečí věnujte pozornost, neignorujte je. 

 V případě změny organizace projektu či změny zařízení, postupu, pravidel: 

 Zkontrolujte, zda bylo riziko po změně přehodnoceno. 

 Prodiskutujte změněné podmínky na každodenní poradě před zahájením pracovní činnosti. 

 Zjistíte-li, že změny nejsou bezpečné, nahlaste to svému nadřízenému. 

 

 

 

 Pracujte bezpečně. 

 Udržujte svůj pracovní prostor uklizený. 

 V případě ruční manipulace – berte v úvahu omezení hmotnosti a velikosti pro zvedání, tlačení či táhnutí jednou 

osobou. 

4. DOPRAVA (STROJE, VOZIDLA, CHODCI) 

5. HLÁŠENÍ NEBEZPEČÍ 

6. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PŘI PRÁCI 



   

 

   

 Zajistěte, aby stroje a vozidla byly vhodné pro daný úkol, byly technicky zkontrolovány a schváleny k použití. 

 Aplikujte ergonomická pravidla. 

 Informujte se, jak skladovat a likvidovat nebezpečné látky, se kterými pracujete, a jak s nimi zacházet. 

 Ujistěte se, že zdroje energie jsou bezpečné a nepředstavují riziko pro zdraví a život. 

 Hlaste změny v pracovních postupech, aby se minimalizovalo riziko úrazů a nemocí z povolání. 

 Nejste-li zaměstnancem Raben Group, seznamte se s koordinátorem BOZP ve své pracovní oblasti a s rozsahem 

jeho pravomocí a řiďte se jeho pokyny. Informace o koordinátorovi BOZP jsou k dispozici na nástěnce. 

 
 

 

 Absolvujte povinná školení. 

 Seznamte návštěvy, subdodavatele a další osoby vstupující do našich prostor s riziky a pravidly na daném místě.  

 Veďte si záznamy o školeních. 

 Podělte se o své znalosti a zkušenosti s ostatními. 

 Ověřujte si důležité informace BOZP na nástěnce – řiďte se obecnými pravidly BOZP pro danou oblast. 

 

 

 

 Používejte osobní prostředky chránící proti pádu (např. helmu, postroj), nejsou-li k dispozici kolektivní ochranná 

opatření. 

 Při práci na střeše proveďte předchozí prohlídku, posouzení rizik a zkontrolujte instalaci lávek, bezpečnostních 

zábradlí a záchranných lan. 

 Získejte certifikaci a školení a vybavte se osobními ochrannými prostředky při používání pojízdných zdvihacích 

pracovních plošin. 

 Ke zvedání osob používejte pouze schválená zařízení. 

 Žebříky lze použít pouze ve výjimečných případech. 

 

 

 

 Před použitím zkontrolujte nářadí a vybavení, abyste se ujistili, že jsou vhodné pro daný úkol – zejména 

maximální nosnost a typ nákladu. 

 Zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém provozním stavu. 

 Nahlaste zjištěné závady na zařízení. 

 Náklad řádně zajistěte. 

 Ujistěte se, že se vy ani ostatní nenacházíte v oblasti pádu zařízení nebo zvednutého nákladu. 

 

 

 

7. ŠKOLENÍ A KOMUNIKACE 

8. PRÁCE VE VÝŠKÁCH 

9. ZVEDÁNÍ A MECHANICKÁ MANIPULACE (NÁŘADÍ A VYBAVENÍ) 



   

 

   

 

 

 

 Informujte se, které práce vyžadují písemná povolení, jako například:  
 práce v horkém provozu (svařování, řezání plamenem, broušení), 

 elektrikářské práce, 

 práce s nebezpečnými látkami, 

 údržbářské práce, které narušují nebo odstavují kritické bezpečnostní systémy, jako jsou systémy 

detekce požáru a plynu, 

 práce ve stísněných prostorách, studnách, kanálech, nádržích. 

 Tyto práce můžete provádět pouze s platným povolením. V případě pochybností se poraďte se svým nadřízeným. 

Získejte nové povolení, pokud se změnil rozsah práce nebo podmínky. 

 Postupujte podle pokynů uvedených v povolení. 

 

 

Aktuální verze je k dispozici na www.raben-group.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PRACOVNÍ POVOLENÍ 


