Všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platné
v prostorách areálu PVA EXPO PRAHA
Po dobu přítomnosti v areálu PVA EXPO Praha je vystavovatel, externí pracovník, montážník, dodavatel povinen
počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob, majetku, ke vzniku požáru nebo jiné škodné události. Za tím
účelem je povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a protipožární předpisy, hygienické předpisy, normy
a nařízení a vnitřní normy společnosti ABF, a.s., se kterými se seznámil v níže uvedených všeobecných zásadách:
1. Dodržujte pokyny společnosti ABF, a.s. a dodržujte zásady správné spolupráce s ostatními vystavovateli.
2. Dodržujte výstavní dobu.
3. Dbejte o vlastní bezpečnost a zdraví, ale i o bezpečnost svých spolupracovníků. Při práci si počínejte tak, abyste
neporušili předpisy a příkazy spol. ABF, a.s.
4. Dodržujte stanovené technologické a pracovní postupy, návody k bezpečné obsluze technických zařízení, přístrojů
a nářadí.
5. Ochranná zařízení (kryty, vypínače, zábradlí, poklopy) nesmíte svévolně měnit či vyřazovat z provozu.
6. Na pracovišti expozice (stánku) udržujte pořádek.
7. Při pohybu kolem strojů dávejte pozor na předměty či jiný materiál, které by mohly způsobit zranění či úraz.
8. Před spuštěním stroje či zařízení překontrolujte, zda na stroji někdo nepracuje a zda jsou na všech točivých
elementech osazeny funkční ochranné kryty.
9. Údržbu, čištění či opravy provádějte zásadně při vypnutém chodu stroje či zařízení
10. Upozorněte společnost ABF, a.s. na každou závadu, která by mohla být zdrojem nebezpečí pro vás či ostatní
vystavovatele
11. Každé zranění bezodkladně oznamte zástupci spol. ABF, a.s.
12. Dodržujte zásady bezpečné manipulace s hořlavinami.
13. Při práci používejte přidělené osobní ochranné pomůcky a prostředky.
14. Při chůzi v prostoru výstaviště si počínejte opatrně, používejte vyhrazených cest a komunikací, únikové cesty
udržujte volné.
15. Na výstaviště je zakázáno vstupovat pod vlivem alkoholu či jiné návykové toxické látky.
16. Vystavovatel zodpovídá za stav elektroinstalace příslušného stánku (expozice) včetně stavu el. spotřebičů.
17. Nemá-li vystavovatel požadovanou kvalifikaci, nesmí provádět žádnou manipulaci či opravu na el. zařízení.

Všeobecné zásady chování v blízkosti manipulačního vozíku
1. V žádném případě nevstupujte do blízkosti manipulačního vozíku, který se pohybuje (jede nebo pracuje se
zvedacím zařízením). Je-li manipulační vozík odstavený, nezkoušejte jej řídit ani obsluhovat.
2. Vždy dbejte pokynů řidiče manipulačního vozíku, je-li přítomen v blízkosti manipulačního vozíku.
3. Nevstupujte pod zvednuté vidlice manipulačního vozíku.
4. Nevstupujte pod zvednutou manipulační jednotku na vidlicích.
5. Nevidí-li vás řidič manipulačního vozíku v danou chvíli, ale vy jeho ano, vždy vyčkejte v dostatečné bezpečné
vzdálenosti od manipulačního vozíku, dokud nebude dokončena jakákoliv pracovní činnost (např. jízda, zvedání či
spouštění manipulační jednotky, nakládání nebo skládání silničního vozidla, apod.)
6. Nikdy nevstupujte na stohy palet nebo nástaveb palet.
7. Opírat se o stohy je zakázáno.
8. Po žádném regálovém systému (regálech) nelezte a v žádném případě do něj nevstupujte.
9. Platí přísný zákaz vstupu nepovolaných osob do vymezeného a vyznačeného pracovního místa.
10. V areálu PVA EXPO Praha platí zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích s omezením
rychlosti na 10 km/h.
Výše uvedené zásady a pokyny pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou závazné pro všechny
vystavovatele, montážníky, zaměstnance a jiné pracovníky pohybující se na výstavišti PVA EXPO Praha. Vystavovatel
je oprávněn blíže se seznámit s vnitřními předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v registrační
místnosti PVA EXPO Praha. Svým podpisem stvrzuji, že budu uvedené zásady se kterými jsem se seznámil, a kterým
jsem porozuměl v plném rozsahu dodržovat.
V …………………………., dne ………………..
Škola: ………………………………………………………………………………………………………………………
Jména a podpisy soutěžících:
………………………………………………………………………………………………………………………
Jména a podpisy soutěžících:
……………………………………………………………………………………………………………………….

