
 

Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi 

Pri vstupe do areálu nahláste zamestnancom SBS všetky predmety, ktoré by pri odchode bolo možné považovať za odcudzený majetok. Pridelený 

preukaz ste povinný nosiť na viditeľnom mieste počas celej doby trvania návštevy a odovzdať ho po ukončení návštevy nepoškodený na vstupnom mieste 

FCH. Osoba ktorá Vás sprevádza po areáli, je zodpovedná za Váš sprievod, rešpektujte jej pokyny a nevzďaľujte sa od nej. Osoba ktorá Vás sprevádza 

po areáli, je zodpovedná za Váš sprievod, rešpektujte jej pokyny a nevzďaľujte sa od nej. Akýkoľvek pohyb osoby alebo vozidla mimo miesta priamo 

súvisiaceho s výkonom práce sa pokladá za neoprávnený.  

Všímajte si a dodržiavajte označenie na riadenie cestnej premávky. Opatrne prechádzajte cez cesty. Prechádzajte len cez vyznačené 

železničné priecestie. V halách a na cestách v areáli pri vchádzaní do jazdnej dráhy dopravných prostriedkov dbajte na vlastnú bezpečnost'. 

V celom areáli dodržiavať rýchlosť vozidla podľa dopravného značenia, pričom najvyššia povolená rýchlost' pre vozidlá je 20 km/hod.  

Všímajte si a dodržiavajte označenia, symboly a signály na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, havarijnej prevencie a 

ochrany pred požiarmi. Nevykonávajte žiadne pracovné činnosti bez vedomia organizácie. 

  

V celom areáli je zakázané donášať a požívat' alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky. Všetky osoby sú povinné na vyzvanie podrobit ' sa 

dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu a skúške na prítomnosť omamných a psychotropných látok, ktorú vykonávajú oprávnené osoby. 

Nedotýkajte sa strojov, zariadení, materiálov a chemických látok a ani iným spôsobom do nich nezasahujte. 

 

Používajte osobné ochranné pracovné pomôcky podľa inštrukcií sprievodcu a podľa označenia pri vstupe do prevádzky 

 

 

 

  

 

 

 

V areáli je povinné dodržiavať zákaz používania mobilných telefónov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu označených nápisom 
ZÓNA 0, ZÓNA 1, ZÓNA 2 

 

Dodržiavajte zákaz fajčenia a zákaz akejkoľvek manipulácie s otvoreným ohňom v celom areáli, vrátane kabín motorových vozidiel !!! 

 

 

 

Nerobte nič, čo môže ohroziť vás, niekoho iného alebo prevádzku a technológiu! 

  

Dbajte na to, aby vašim konaním nedošlo k vzniku požiarov, najmä pri prevádzkovaní elektrotepelných a iných spotrebičov, pri skladovaní, 

ukladaní a pri používaní horľavých látok! 

 

 

Neblokujte prejazdy, prechody, východy, únikové cesty. Nepoškodzujte, nezneužívajte a nesťažujte prístup k ochranným zariadeniam, 

požiarno-technickým zariadeniam, hadicovým zariadeniam, vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi, k zariadeniu na vyhlásenie 

požiarneho poplachu a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu a vody! 

 

Pokyny pri vzniku požiaru a bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia 

Všetky mimoriadne udalosti v areáli ako sú úraz, požiar, výbuch, havárie technológií, dopravné havárie, havárie s únikom nebezpečných 

látok do ovzdušia, pôdy alebo vody nahláste na   OHLASOVŇU POŽIAROV: 

                č. t. 1150 
 

Vykonajte nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb a privolanie pomoci. V prípade mimoriadnej udalosti 
(havária, požiar, únik nebezpečnej látky) sa riaďte pokynmi zmenového dispečera vyhlásenými vnútropodnikovým rozhlasom. 

 

Ak nie je bezprostredne ohrozený Váš život alebo zdravie, začnite zdolávať' požiar s použitím hasiaceho prístroja alebo iného vhodného 

dostupného hasiaceho prostriedku. 

Vodou je zakázané hasiť požiar na zariadeniach pod elektrickým napätím! 

 

Vydal: Oddelenie bezpečnostnej a požiarnej prevencie 

 Leták, prosíme vrátiť pri odchode z areálu firmy.



Správanie sa v prípade ohrozenia vo FORTISCHEM a. s. 
➢ Zostaňte pokojný a počúvajte inštrukcie zamestnanca prevádzky. 

➢ Opustite ohrozený priestor. 

➢ Identifikujte Vašu pozíciu pomocou mapy. 

➢ Choďte smerom k východu z areálu alebo vojdite do najbližšej bezpečnej budovy a nahláste sa zamestnancovi obsluhy. 

➢ Počúvajte informácie a inštrukcie od dispečera podávané podnikovým rozhlasom. 

➢ Pokiaľ ste s  vozidlom zablokovaní, zastavte a zaparkujte takým spôsobom, že nebudete brániť záchranným vozidlám, vypnite motor a nechajte auto (s kľúčmi v zapaľovaní).  

➢ V prípade evakuácie choďte k miestu zhromažďovania osôb označenému na mape a riaďte sa pokynmi zamestnanca, ktorý riadi evakuáciu. 

 


