Příloha č. 3 Plánu BOZP Informace pro zaměstnance MŠ Mnichovice
INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE MŠ MNICHOVICE O OPATŘENÍCH PŘI
PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ČINNOSTÍ
Název akce:
„Zateplení mateřské školy Mnichovice“
Termín provádění prací: 6/2017 - 8/2017
Na staveništi budou probíhat následující práce:


Zateplení obvodových stěn, izolace a zateplení části střechy, instalace
vzduchotechniky

V rámci této stavby budou na staveništi probíhat práce, které v nezbytné míře mohou omezit
Vaše zvyklosti a ztížit Vám vaši práci. V zájmu zhotovitele je, aby k tomu docházelo co
nejméně, a současně je v zájmu zhotovitele, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví
zaměstnanců, dětí a dalších osob pohybujících se v blízkosti staveniště.

Proto se řiďte následujícími upozorněními:
• respektujte výstražné cedule, tabulky a dodržujte uvedené zákazy a příkazy;
• respektujte ohrazení staveniště, vymezení nebezpečného prostoru bezpečnostní páskou, do
těchto prostor nevstupujte;
• řiďte se pokyny pracovníků stavby;
• pohybujte se pouze po vyznačených cestách;
• nezdržujte se v nebezpečných prostorech stavebních strojů, které jsou dány dosahem
pracovního zařízení zvětšeným o 2m;
• vyhýbejte se místům s nebezpečím pádu do výkopů, může dojít k uvolnění zeminy a jejímu
sesutí do výkopu;
• při pohybu po pracovišti si uvědomte, že nelze zajistit rovné a upravené zpevněné cesty a
proto používejte tomu odpovídající obuv;
• budete-li mít dojem, že zhotovitel nebo některý jeho podzhotovitel svojí činností porušuje
zásady bezpečnosti práce, projednejte tuto skutečnost s vedoucím zaměstnancem stavby nebo
s koordinátorem BOZP;
• nepřibližujte se ke skládkám materiálu, může dojít k porušení stability apod. s následným
nebezpečím zavalení, zasypání apod. s možnými vážnými zdravotními následky.
Věříme, že omezení způsobená touto výstavbou Vám vynahradí kvalitně a bezpečně
realizované a dokončené dílo, které Vám bude dlouho sloužit k Vaší maximální spokojenosti.
Za staveniště zodpovídá stavbyvedoucí ACG-Real s.r.o.
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