PODMIENKY PRE ZABEZPEČENIE BOZP A OPP PRE
DODÁVATEĽOV PRÁC A SLUŽIEB
Podmienky pre zabezpečenie BOZP a OPP pre dodávateľov prác a služieb v objektoch a na pracoviskách ENGIE
A.

VŠEOBECNÉ PREVENTÍVNE A OCHRANNÉ OPATRENIA

1. PRÁVA A POVINNOSTI
Dodávateľ prác a služieb je povinný a zaväzuje sa dodržiavať tieto „Podmienky pre zabezpečenie BOZP a OPP pre dodávateľov prác a služieb
v objektoch a na pracoviskách (ďalej len „Podmienky BOZP a OPP v ENGIE“) a je povinný zaistiť dodržiavanie týchto podmienok u všetkých jeho
pracovníkov, ktorí budú pre neho vykonávať dohodnuté práce.
Zodpovedná osoba dodávateľa prác a služieb (ďalej len „zodpovedná osoba dodávateľa“) je povinná zabezpečiť preukázateľné oboznámenie
všetkých pracovníkov dodávateľa prác a služieb, ktorí budú v objektoch/ na pracoviskách ENGIE vykonávať dohodnuté práce. Zároveň pracovníci
dodávateľa prác a služieb potvrdia svojim podpisom na prezenčnej listine, že boli s týmito Podmienkami BOZP a OPP v ENGIE oboznámení, obsahu
porozumeli a že sa tieto podmienky zaväzujú dodržiavať.
Dodávateľ prác a služieb sa zaväzuje:
a) sústavne zaisťovať starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi, havarijnú prevenciu a ochranu pracovného
prostredia,
b) dodržiavať platné právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) vzťahujúce sa na
práce ním vykonávané,
c) dodržiavať všeobecne platné právne predpisy ochrany pred požiarmi (ďalej „OPP“) a požiadavky OPP platné v priestoroch ENGIE,
d) zabezpečiť, že jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov, vykonávajúci dohodnuté práce pre ENGIE, budú mať počas celej doby
výkonu dohodnutých prác platnú potrebnú odbornú a zdravotnú spôsobilosť,
e) že všetky jeho zariadenia, stroje a pracovné prostriedky budú počas celého výkonu dohodnutých prác spĺňať požiadavky na ne sa vzťahujúce
v zmysle platných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (vrátane predpísaných
odborných prehliadok, skúšok a kontrol a pod.),
f) zabezpečiť, že jeho pracovníci, vykonávajúci dohodnuté práce pre ENGIE budú vykonávať len činnosti, na ktoré majú poverenie,
g) zabezpečiť, že jeho pracovníci budú pre výkon dohodnutých prác vybavení potrebnými osobnými ochrannými pomôckami a prostriedkami
určenými pre dané pracovisko podľa požiadaviek ENGIE a pre vykonávanie danej činnosti, ktoré budú počas prác nosiť a používať.
h) zabezpečiť, že jeho pracovníci budú dodržiavať základné hygienické normy a predpisy,
i) riadiť sa pokynmi poverených osôb ENGIE pri realizácii dohodnutých prác v objektoch/na pracoviskách ENGIE,
j) používať výhradne určené miesta a spôsoby pripojenia el. energie, vody, určené poverenou osobou ENGIE,
Pracovníci dodávateľa prác a služieb, ktorí neabsolvujú preukázateľné oboznámenie s týmito Podmienkami BOZP a OPP v ENGIE, nesmú
vykonávať dohodnuté práce v priestoroch, na prevádzkach a technológiách ENGIE.
Dodávateľ prác a služieb je povinný poskytnúť:
a) písomne informácie o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri jeho práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť a o výsledkoch posúdenia
rizík vyplývajúcich z charakteru jeho vykonávanej činnosti, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie zamestnancov ENGIE, prípadne ďalších
osôb, ktoré sa s vedomím spoločnosti pohybujú v jeho objektoch/ na jeho pracoviskách,
b) zoznam a karty bezpečnostných údajov všetkých nebezpečných chemických látok, ktoré bude skladovať v priestoroch ENGIE a používať pri
vykonávaní jeho pracovnej činnosti (dok BP-7 príloha 3)
c) pred zahájením dohodnutých prác v ENGIE počet právnických alebo fyzických osôb (subdodávateľov) na vykonávanie prác dohodnutých
v zmluve alebo objednávke a predložiť poverenej osobe ENGIE pred začatím plnenia predmetu dohody, údaje o subdodávateľoch (dok BP-7
príloha 4). Tieto údaje musia obsahovať meno a priezvisko, resp. obchodný názov, adresa resp. sídlo, predmet výkonu prác. V prípade zmeny
uvedených údajov je dodávateľ prác a služieb povinný toto bezodkladne nahlásiť poverenej osobe ENGIE.
Dodávateľ prác a služieb nesmie začať s výkonom dohodnutých prác pokiaľ pracovisko nie je zabezpečené (t.j. zabezpečiť aby vzhľadom na
vykonávané práce nebola ohrozená bezpečnosť pracovníkov dodávateľa prác a služieb a pracovníkov ENGIE), s ohľadom na dohodnuté práce,
ktoré sa budú vykonávať.
Dodávateľ prác a služieb (a jeho pracovníci) sú ďalej povinní:
a)
vlastniť a na základe výzvy ENGIE predložiť všetky povolenia, oprávnenia a osvedčenia potrebné v zmysle platnej legislatívy pre dohodnutú
činnosť,
b)
mať spracované stanovené technologické a pracovné postupy (ďalej „postupy“), ktoré súvisia s dohodnutým výkonom prác a tieto postupy pri
výkone dohodnutých prác dodržiavať,
c)
mať k dispozícii a dodržiavať návody na bezpečnú obsluhu strojov a zariadení, ktoré bude pri svojej práci používať,
d)
spolupracovať so všetkými zúčastnenými subjektmi pri prevencii, príprave a zaistení bezpečného, zdravie neohrozujúceho pracovného
prostredia pre všetky osoby na pracovisku, ak na tomto pracovisku vykonávajú pracovnú činnosť pracovníci viacerých zamestnávateľov,
e)
zaistiť aby dohodnuté práce v ENGIE boli organizované a vykonávané tak, aby súčasne boli chránené osoby, ktoré sa v ENGIE pohybujú,
f)
nevstupovať do objektov/ na pracoviskách ENGIE pod vplyvom alkoholických nápojov a iných omamných alebo psychotropných látok,
g)
dodržiavať zákaz požívať a vnášať alkoholické nápoje , omamné alebo psychotropné látky do objektov/ na pracoviská ENGIE,
h)
podrobiť sa na výzvu poverenej osoby ENGIE kontrole na požitie alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok,
i)
v prípade pozitívneho výsledku/ odmietnutia podrobiť sa kontrole na požitie alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok
u pracovníkov zabezpečiť zákaz výkonu činnosti a okamžité opustenie pracoviska ENGIE,
j)
všímať si, rešpektovať a dodržiavať všetky bezpečnostné symboly – informačné, príkazové, výstražné a zákazové, písomné predpisy
a tabule, ktoré sú na zariadeniach, stenách alebo inak zverejnené,
k)
dodržiavať zákaz fajčenia na jednotlivých pracoviskách ENGIE mimo vyhradených fajčiarskych priestorov,
l)
dodržiavať zákaz vnášať do objektov/ na pracoviská ENGIE výbušné látky vrátane zábavnej pyrotechniky,
m) používať OOPP predpísaným spôsobom, len na určené účely počas celej dĺžky trvania nebezpečenstva,
n)
rešpektovať bezpečnostné značenie a bezpečnostné signalizačné zariadenia (akustické, optické), ako aj dopravné značenie v objektoch/ na
pracoviskách ENGIE,
o)
manipulovať s materiálom tak, aby nezasahoval do blízkosti elektrického vedenia a nekrytých častí el. zariadení pod napätím, svietidiel
a zdrojov tepla,
p)
zabezpečiť, aby pracovníci na komunikáciách používaných motorovými vozíkmi sa pohybovali vždy vľavo a venovali pozornosť pohybujúcim
sa vozíkom,
q)
zabezpečiť, aby pracovníci v skladových priestoroch nevstupovali do regálov/ regálových buniek,
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uskladňovať náradie, materiál a ostatné veci len na mieste, ktoré určila poverená osoba ENGIE,
používať náradie nepoškodené, vyhovujúce stanoveným predpisom,
udržiavať vyčlenené priestory a montážne pracoviská na svoje náklady v súlade s bezpečnostnými, požiarnymi, technickými a hygienickými
predpismi,
udržiavať poriadok a čistotu na pracoviskách, po skončení pracovnej činnosti uviesť pracovisko do pôvodného stavu, upratať a vyčistiť
používané priestory,
dbať na to, aby sa únikové cesty, prístupy k núdzovým východom, k priestorom pred elektrickými rozvádzačmi, k uzáverom vody a plynu,
k prostriedkom a zariadeniam zabezpečujúcim ochranu pred požiarmi na pracovisku udržiavali nezaložené, trvalo voľné a čisté,
oboznámiť sa s rozmiestnením požiarnych zariadení, spojovacími prostriedkami a ďalšími vecnými prostriedkami OPP na pracovisku a
spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie, uzáverov vody a plynu – viď požiarny evakuačný plán
grafická a textová časť a požiarne poplachové smernice,
neoprávnene nepoužívať a nepoškodzovať požiarne zariadenia.

Zodpovednosti a právomoci
Dodávateľ prác a služieb v plnom rozsahu preberá zodpovednosť za podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
svojich pracovníkov a pracovníkov jeho subdodávateľov, ktorí budú vykonávať dohodnuté práce.
Dodávateľ prác a služieb nesie plnú zodpovednosť za bezpečný postup vykonávaných dohodnutých prác a za vlastné dodržiavanie predpisov na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi na pracovisku.
Dodávateľ prác a služieb je zodpovedný za to, že všetci jeho pracovníci, ktorí budú dielo realizovať v rámci dohody, budú preukázateľne oboznámení
s predpismi o bezpečnosti práce vo svojich profesiách (o bezpečných pracovných postupoch na nimi vykonávané práce, vlastnostiach používaných
chemických látok, spôsobe bezpečného používania určeného náradia a pracovných prostriedkov a pod.), budú sa riadiť všeobecne záväznými
predpismi k zaisteniu bezpečnosti práce a týmito podmienkami BOZP a OPP pre dodávateľov prác a služieb.
Dodávateľ prác a služieb preberá zodpovednosť za úrazy a škody vzniknuté zanedbaním, alebo porušením horeuvedených predpisov a povinnosti
stavené v týchto Podmienkach BOZP a OPP v ENGIE.
Dodávateľ prác a služieb zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia a ich pracovníci sa budú riadiť všetkými ustanoveniami dohody a týmito
Podmienkami BOZP a OPP v ENGIE a budú dodržiavať všetky povinnosti stanovené pre dodávateľa prác a služieb.
Dodávateľ prác a služieb a všetci jeho pracovníci sú povinní a zaväzujú sa rešpektovať a dodržiavať požiadavky BOZP a OPP platné pre jednotlivé
pracoviská najmä podmienky uvedené v časti C až G týchto Podmienok BOZP a OPP v ENGIE a podmienky stanovené poverenou osobou ENGIE
pri oboznámení sa s pracoviskom ENGIE (vrátane príslušných predpisov platných pre jednotlivé pracoviská ENGIE).
Poverené osoby ENGIE sú oprávnené:
a) kontrolovať a usmerňovať činnosť dodávateľov prác a služieb v oblasti BOZP a OPP. Pri zistení nedostatkov v uvedených oblastiach majú
poverené osoby ENGIE právo okamžite zastaviť vykonávanie dohodnutých prác do času, pokiaľ zistené nedostatky nebudú dodávateľom prác
a služieb odstránené. Takéto prerušenie alebo pozastavenie prác nemá vplyv na termíny ukončenia prác dojednané v dohode,
b) nariadiť zastavenie prác a určiť príslušné opatrenia v prípade bezprostredného nebezpečenstva (ohrozenie života alebo zdravia, škody veľkého
rozsahu),
c) vykonávať kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich pre dodávateľa prác a služieb z týchto Podmienok BOZP a OPP v ENGIE,
d) požiadať pracovníkov dodávateľa prác a služieb podrobiť sa dychovej skúške na požitie alkoholických nápojov alebo testu na prítomnosť
omamných alebo psychotropných látok,
e) vykonať kontrolu zákazu fajčenia na pracovisku a kontroly používania predpísaných OOPP u pracovníkov dodávateľ prác a služieb na
príslušnom pracovisku ENGIE.
2.

PODMIENKY VSTUPU DO OBJEKTOV / PRIESTOROV ENGIE

Poznámka: body č. 1 – 4 sa nevzťahujú na dodávateľov služieb.
1.

Poverená osoba ENGIE pred začiatkom vykonávania prác preukázateľne oboznámi zodpovednú osobu dodávateľa prác s podmienkami pre
dané pracovisko, na ktorom bude dodávateľ prác vykonávať práce. Poverená osoba ENGIE o oboznámení vyhotoví záznam vo formulári
Odovzdanie/prevzatie pracoviska – oboznámenie s pracoviskom ENGIE (BP-7 príloha 2).
Originál oboznámenia si ukladá poverená osoba ENGIE a kópiu si ukladá zodpovedná osoba dodávateľa prác (na základe ktorej zodpovedná
osoba dodávateľa prác vykonáva oboznamovanie pracovníkov dodávateľa).

2.

Zodpovedná osoba dodávateľa prác, ktorá bola preukázateľné oboznámená poverenou osobou ENGIE, je povinná:
•
oboznámiť pred začatím prác všetkých svojich pracovníkov (ktorí budú vykonávať dané práce na danom pracovisku ENGIE) s týmito
podmienkami a oboznámenie zaevidovať do formulára Prezenčná listina z oboznámenia s pracoviskom (BP-7 príloha 2).
•
odovzdať originál prezenčnej listiny (BP-7 príloha 2 Prezenčná listina z oboznámenia sa s pracoviskom) poverenej osobe ENGIE
najneskôr v deň začatia práce,
•
v prípade, že počas výkonu prác zaradí ďalších pracovníkov na práce, oboznámi týchto pracovníkov pred nástupom na práce s týmito
podmienkami do BP-7 prílohy 2 Prezenčná listina z oboznámenia s pracoviskom a odovzdá originál prezenčnej listiny poverenej
osobe ENGIE najneskôr v deň začatia práce nového pracovníka.

3.

Ak je to potrebné, formulár Odovzdanie/prevzatie pracoviska – oboznámenie s pracoviskom ENGIE (BP-7 príloha 2) zároveň slúži ako záznam
na odovzdanie a prevzatie staveniska alebo pracoviska na stavenisku podľa vyhlášky MPSVaR SR 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. V prípade odovzdania/prevzatia pracoviska je zodpovedná
osoba dodávateľa prác povinná zabezpečiť, aby na tomto pracovisku vykonávali prácu výhradne iba pracovníci dodávateľa prác, ktorému bolo
pracovisko odovzdané.

4.

Zodpovedná osoba dodávateľa prác je povinná ďalej vyplniť a predložiť na vyžiadanie:
•
Informačný list o dodávateľovi (BP-7 príloha 4) a pri zmene údajov ho aktualizovať. Informačný list vyplní dodávateľ za seba ako aj
za svojich subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na zmluvne dohodnutej činnosti. Informácie je nutné aktualizovať pri každej zmene
subdodávateľa a doručiť ich poverenej osobe ENGIE. Informačný list spolu so zoznamom všetkých zamestnancov dodávateľa, ktorí
budú vykonávať zmluvne dohodnuté činnosti na konkrétnom pracovisku alebo stavenisku
•
Kontrolný zoznam nebezpečných látok (BP-7 príloha 3) ak ich bude pri svojej činnosti používať a dohodnúť podmienky ich používania
. .
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a skladovania. V prípade požiadavky musí predložiť Kartu bezpečnostných údajov k používanej látke
písomný dokument hodnotenia rizík pre všetky činnosti, ktoré môžu ohroziť zamestnancov spoločnosti ENGIE na spoločnom
pracovisku, spolu so spôsobom ich riadenia (technické, organizačné a iné opatrenia).

V prípade potreby používania akýchkoľvek technických zariadení, stojov, technológií a pracovných pomôcok ENGIE, ktoré dodávateľ prác a služieb
potrebuje k svojej činnosti, je dodávateľ prác a služieb povinný vopred dohodnúť s ENGIE a uzatvoriť písomnú dohodu, ktorej obsahom bude
vymedzenie práv a povinností, ako aj stanovenie podmienok bezpečného používania daných zariadení. Bez písomného súhlasu ENGIE nesmie
dodávateľ prác a služieb tieto zariadenia používať.
Pracovníci dodávateľa prác a služieb sa môžu zdržiavať len v tých priestoroch, kde plnia svoje pracovné povinnosti a ktoré im určila poverená osoba
ENGIE.
Vstup pracovníkov dodávateľa prác a služieb do iných priestorov, s výnimkou prístupových ciest k pracovisku je zakázaný. Pokiaľ vznikne potreba
uskutočňovať akékoľvek práce mimo vyhradeného/ určeného pracoviska, je povinný dodávateľ prác a služieb vopred písomne dohodnúť s ENGIE
podmienky vstupu do ostatných priestorov.
Skládky alebo dočasné ukladanie materiálu môže dodávateľ umiestňovať len v priestoroch, ktoré mu boli určené poverenou osobou ENGIE t.j.
nesmie ukladať materiál tak, aby zužoval vyznačené prejazdy a prechodové profily a zamedzoval prístup k rozvádzačom energií, požiarnym
zariadeniam, hlavným uzáverom (vody, plynu) a hlavným vypínačom elektrickej energie.
Ak dodávateľ prác a služieb spozoruje nebezpečenstvo, ktoré by mohlo ohroziť zdravie alebo životy osôb alebo spôsobiť prevádzkovú nehodu alebo
poruchu technických zariadení, prípadne príznaky takéhoto nebezpečenstva, je povinný ihneď prerušiť prácu, oznámiť to neodkladne poverenej
osobe ENGIE a podľa možnosti upozorniť všetky osoby, ktoré by mohli byť týmto nebezpečenstvom ohrozené. O prerušení prác musí byť vykonaný
zápis.
Na pracoviská s občasnou prítomnosťou zamestnancov (napr. kotolne, VN/NN) je dodávateľ prác a služieb povinný zabezpečiť lekárničku
s potrebnými prostriedkami prvej pomoci s ohľadom na dohodnuté práce, ktoré tam budú vykonávať.
Pracovníci dodávateľa prác a služieb majú prísny zákaz akýmkoľvek spôsobom manipulovať a zasahovať do zariadení, konštrukcií a technológií
v objektoch a na pracoviskách ENGIE, ak potreba takéhoto zásahu alebo manipulácie priamo nevyplýva z pracovných postupov v zmysle rozsahu
prác dohodnutých v dohode.
Vodiči dopravných prostriedkov dodávateľa prác a služieb, ktorí zabezpečujú dopravu na území ENGIE sú okrem iného povinní rešpektovať pravidlá
bezpečnosť premávky na komunikáciách ENGIE.

NEBEZPEČENSTVÁ A OHROZENIA, KTORÉ SA PRI PRÁCI A V SÚVISLOSTI S ŇOU MÔŽU
VYSKYTNÚŤ, PREVENTÍVNE A OCHRANNÉ OPATRENIA

B.

Katalóg rizík sa nachádza na webovej stránke spoločnosti www.engie.sk, resp. je súčasťou zmluvy / dohody. Zaškrtnite skupinu rizík v súvislosti
s vykonávanou prácou dodávateľa.

01 Facility Management
01.1 Bytové domy
01.2 Banky, Obchodné / Administratívne centrá
01.3 Logistické / Výrobné centrá
01.4 Havarijná služba
01.5 Energetický manažment
01.6 Jadrová elektráreň
02 Servis a inštalácia
02.1 Servis
02.2 Inštalácie

03 Tepelné hospodárstvo
03.1 Plynové kotolne (voda + para)
03.2 Biomasové kotolne štiepky
03.3 OST
03.4 Kogeneračné jednotky

04 Distribúcia energie, Trafostanice, Regulačné stanice plynu
04.1 Distribúcia elektrickej energie, Trafostanice (VVN,VN,NN)
04.2 Regulačné stanice plynu
04.3 Distribúcia plynu (VT,ST,NT)
05 Spoločné ohrozenia
05 Spoločné ohrozenia
06 Administratíva
06 Administratíva

C.

OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY
Pracovisko ENGIE

OOPP

Kotolne / štiepkové kotolne / regulačné stanice
-

elektronické dávkovacie čerpadlá PULSAtron

ochranný oblek vrátane rukavíc a ochranných okuliarov

-

práce so zásadami pri úprave vody

ochranné okuliare, gumená obuv, zástera, rukavice, respirátory

-

práca v kotli

ochranné okuliare, dýchacie prístroje, bezpečnostné pásy, pracovné oblečenie

Trafostanice
Pri práci na elektrickej inštalácií

Prilba dielektrická upevnená
Pracovný odev s dlhým rukávom
Uzavretá pracovná obuv
Dielektrické galoše - pri fázovaní, pri vysúvaní VN vypínača do revíznej polohy

. .
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Ochranné dielektrické rukavice - pri skúšaní bez napäťového stavu, pri fázovaní, pri
vysúvaní VN vypínača do revíznej polohy, pri ručnej manipulácii s VN odpájačom a
odpínačom

D.

OPATRENIA A POSTUP V PRÍPADE POŠKODENIA ZDRAVIA VRÁTANE POSKYTNUTIA PRVEJ
POMOCI, OPATRENIA V PRÍPADE ZDOLÁVANIA POŽIARU, ZÁCHRANNÝCH PRÁC A EVAKUÁCIE

1. Opatrenia a postupy v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci
Pracovníci dodávateľ prác a služieb sú povinní:

 okamžite ohlásiť zodpovednej osobe dodávateľa každú nebezpečnú udalosť, ktorá vznikla v priestoroch ENGIE alebo pri výkone dohodnutých
prác,

 okamžite ohlásiť zodpovednej osobe dodávateľa každý

úraz (aj úraz inej osoby), ktorý vznikol v priestoroch ENGIE alebo pri výkone
dohodnutých prác a nechať si úraz ošetriť,
 spolupracovať pri šetrení úrazu, nebezpečnej udalosti,
 okamžite ohlásiť zodpovednej osobe dodávateľa každú nevoľnosť alebo iné okolnosti a prerušiť prebiehajúcu prácu,
 poskytnúť prvú pomoc osobe ohrozenej na zdraví a na živote v rámci svojich schopností (zistiť, čo sa stalo, zhodnotiť situáciu, privolať pomoc
a konať) použitím všetkých dostupných lekárskych prostriedkov a to až do odovzdania postihnutého lekárovi.
Zodpovedná osoba dodávateľa je povinná:

 okamžite ohlásiť poverenej osobe ENGIE každú nebezpečnú udalosť, úraz, ktoré vznikli v priestoroch ENGIE alebo pri výkone dohodnutých
prác,

 zabezpečiť zaevidovanie nebezpečnej udalosti, úrazu, postupovať podľa pokynov poverenej osoby ENGIE,
 spolupracovať pri šetrení úrazu, nebezpečnej udalosti,
Systém prítomnosti lekárničky v ENGIE je nasledovný:

 stabilné pracovné miesta s trvalou prítomnosťou zamestnancov (administratíva, biomasové kotolne štiepky a pod.), sú všetky vybavené pevne
umiestnenými lekárničkami,

 pracoviská a pracovné miesta s občasnou prítomnosťou zamestnancov (napr. plynové kotolne, VN/NN) nie sú vybavené lekárničkami. Dodávateľ
prác a služieb je povinný mať k dispozícii vlastnú lekárničku s vybavením, ktoré zohľadní práce, ktoré tam budú vykonávať.

2. Všeobecné požiadavky ochrany pred požiarmi v objektoch/ v priestoroch ENGIE:
Pracovníci dodávateľa prác a služieb v prípade spozorovania požiaru sú povinní:

 ohlásiť bez odkladu vznik požiaru, ktorý vznikne na pracovisku, kde dodávateľ prác a služieb vykonáva svoju pracovnú činnosť v zmysle





požiarno-poplachových smerníc, buď použitím tlačidlového hlásiča EPS
(ak sa na pracovisku nachádza) alebo hlasným zvolaním „HORÍ“,
ohlásiť bez odkladu vznik požiaru na príslušnú ohlasovňu požiarov,
pokúsiť sa uhasiť požiar dostupnými prostriedkami,
riadiť sa pokynmi poverenej osoby ENGIE alebo zodpovednej osoby dodávateľa a presunúť sa podľa pokynov na miesto zhromaždenia,
neopúšťať miesto zhromaždenia – od objektov/ na pracovisko ENGIE sa vrátiť až po pokyne poverenej osoby ENGIE alebo zodpovednej osoby
dodávateľa.

V prípade vyhlásenia požiarneho poplachu sú pracovníci dodávateľa prác a služieb povinní:

 riadiť sa po vyhlásení požiarneho poplachu pokynmi poverenej osoby ENGIE alebo zodpovednej osoby dodávateľa,
 presunúť sa podľa pokynov poverenej osoby ENGIE alebo zodpovednej osoby dodávateľa na miesto zhromaždenia,
 neopúšťať miesto zhromaždiska – do objektov/ na pracovisko ENGIE sa vrátiť až po pokyne poverenej osoby ENGIE.
V prípade evakuácie z administratívnej budovy výťahy počas požiarneho poplachu z bezpečnostných dôvodov nepremávajú a nie sú určené
na evakuáciu a nie je možné ich privolať. V prípade, ak sa nachádzate vo výťahu v čase vyhlásenia požiarneho poplachu, je potrebné zachovať
pokoj, výťahy sa automaticky presunú na prízemie.

E.

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA PRACOVISKÁ ENGIE

Trafostanice

 Manipulácie sa môžu vykonávať len so súhlasom dispečera. Osoby vykonávajúci manipulácie musia byť oboznámený z Dispečerským poriadkom
a Technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

 Pre každú prácu na zariadeniach VN alebo v ich blízkosti je nutné vystaviť príkaz „B“ , ktorý vystavuje poverená osoba ENGIE.
 Pri prácach pod napätím alebo v blízkosti elektrických inštalácií pod napätím zamestnanci nesmú používať voľne vlajúci odev, bielizeň a odev
nesmie byť z ľahko zápalných materiálov.

Plynové kotolne / Biomasové kotolne štiepky / Regulačné stanice:









dodržiavať opatrenia uvedené v prevádzkových poriadkoch a v časti B týchto Podmienok BOZP a OPP v ENGIE,
používané prístroje, zariadenia a materiály musia byť vyhotovené do stanoveného prostredia s nebezpečenstvom výbuchu,
je zakázané inštalovať a používať meracie a regulačné prístroje a zariadenia, ktoré vytvárajú pri svojej činnosti elektrický náboj,
je zakázané používanie materiálov, v ktorých je možná kumulácia elektrického potenciálu, prípadne výboj statickej elektriny,
je zakázané používanie mobilných telefónov,
mať k dispozícii funkčný kalibrovaný prenosný analyzátor ovzdušia pri činnostiach údržby alebo opráv,
v prípade nebezpečných činností a činností, ktoré môžu spolu s inou prácou vyvolať nebezpečenstvo výbuchu / požiaru, je potrebné písomné
. .
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povolenie na prácu, ktoré zabezpečí poverená osoba ENGIE,

 rešpektovať určené zóny nebezpečenstva výbuchu,
 pri vstupných dverách do kotolne je inštalované havarijné tlačidlo, ktorým v prípade nebezpečenstva obsluha odstaví chod kotlov.

F.

BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE V ENGIE

Zákaz fajčenia

Miesto vyhradené
pre fajčiarov

Pozor elektrické
zariadenie

Úniková cesta

Požiarna hadica

Vstup zakázaný

Všeobecný
zákaz

Používaj ochrannú
obuv

Nebezpečenstvo
požiaru

Zákaz dotýkať sa

Používaj ochranné
rukavice

Nebezpečenstvo
poleptania

Používaj ochrannú
prilbu

Neb. horúcich
povrchov

Únik východ (vľavo, vpravo, dole)

Hasiaci prístroj

Určenie smeru

Výstražné žlto-čierne značenie

G.

Zákaz pitia

vjazd zakázaný

Používaj
ochranný odev

Zákaz dotýkať sa
pod napätím

Používaj cesty
vyhradené pre chodcov

Nebezpečenstvo
vtiahnutia

Zákaz hasenia
vodou

Všeobecný
príkaz

Nebezpečenstvo
zakopnutia

Nebezpečenstvo
pádu z výšky

Iné
nebezpečenstvo

Určenie smeru

Lekárnička

Prostriedky na
vymytie oči

Zhromažďovacie
miesto

Požiarny hlásič

Požiarny rebrík

Ohlasovňa
požiarov

Výstražné bielo-červené značenie

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ ENGIE
NEPRECHÁDZAM A NESTOJÍM POD
VISIACIM BREMENOM.

PRED ZAČATÍM PRÁCE
S HORĽAVINAMI SA UISTÍM, ŽE
NEEXISTUJE RIZIKO POŽARU
ALEBO EXPLÓZIE.

VŽDY STOJÍM MIMO SMERU
POHYBUJÚCICH SA ZARIADENÍ
A PREDMETOV.

UISTÍM SA, ŽE PRED ZAČATÍM
PRÁCE SÚ VŠETKY ZARIADENIA
ZABEZPEČENÉ (NIE SÚ POD
PRÚDOM, NEHROZÍ VÝBUCH, SÚ
ZAISTENÉ PROTI POHYBU)
NEŠOFÉRUJEM POD VPLYVOM
ALKOHOLU ALEBO INÝHC
AMAMNĆH LÁTOK.

KEĎ PRACUJEM VO VÝŠKE,
SOM ISTENÝ.

KEĎ ŚOFÉRUJEM, NEPOUŽÍVAM
MOBILNÝ TELEFÓN.

PRED VSTUPOM DO VÝKOPU SA
UISTÍM, ŽE STENY VÝKOPU SÚ
ZABEZPEČENÉ ZOSUVOM.

PRED VSTUPOM DO UZATVORENÉHO
PRIESTORU SA UISTÍM , ŽE VZDUCH JE
ĆISTÝ A POČAS PRÁC VZDUCH
KONTROLUJEM.

. .
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PREZENČNÁ LISTINA
Z OBOZNÁMENIA SA S PODMIENKAMI BOZP A OPP
Pracovník dodávateľa prác svojim podpisom potvrdzuje, že oboznámenie absolvoval osobne, všetkým informáciám v jeho
obsahu porozumel a bude ich dodržiavať.
Údaje o pracovníkovi dodávateľa prác, ktorý absolvoval oboznámenie
P.č.

Dátum
oboznámenia

Meno a priezvisko, titul oboznámeného

Číslo OP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

. .

Podpis

Zodpovedná osoba dodávateľa,
ktorá vykonala oboznámenie
(meno, priezvisko, podpis)
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