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Vítáme Vás v areálu firmy PBT Works 

s.r.o. Bezpečnost našich návštěvníků 

a pracovníků u nás má vysokou 

prioritu. Proto při vstupu a pohybu v 

areálu firmy je nutné respektovat 

následující pravidla. 

 

1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 

 

1.1. Ohlášení návštěvy 

Před vstupem / vjezdem do areálu se 

návštěvníci a řidiči ohlásí u odpovědného 

pracovníka, nebo na recepci. Není 

dovolen volný pohyb v areálu, ve 

výrobních prostorách či prostoru skladu 

bez doprovodu hostitele. Výjimku tvoří 

subdodavatelé pohybující se při výkonu 

montážních či servisních prací na jim 

vyhrazeném a předaném pracovišti. Ti jsou 

povinni písemně potvrdit poučení o 

zásadách bezpečné spolupráce, které 

obdrží na recepci. 

1.2 Odhlášení 

Po své návštěvě se prosím osobně u 

odpovědného pracovníka ( na recepci) 

odhlaste. 

 

1.3 Nařizovací kompetence 

Dodržujte prosím pokyny Vašeho 

průvodce firmy PBT Works  s.r.o. Dbejte 

prosím zákazových, příkazových a 

upozorňovacích cedulí v podnikovém 

areálu. Nedodržení může vést k 

okamžitému vykázání z podnikového 

areálu. Pokud se zraníte, informujte prosím 

v každém případě svého průvodce firmy 

PBT Works s.r.o. 

 

1.4 Kouření/alkohol 

Kouření je povoleno pouze ve 

vyznačených prostorech. V 

případě potřeby se prosím 

obraťte na Vašeho průvodce. 

Ten Vám rád poskytne 

informace k prostorům 

určených ke kouření. Prodej a konzumace 

tabákového zboží, alkoholu a jiných 

narkotik nejsou povoleny. 

1.4 Zákaz záznamů 

 

 

2.VNITROPODNIKOVÁ DOPRAVA 

V bezprostřední blízkosti 

budovy PBT Works a na 

podnikovém parkovišti platí 

nejvyšší povolená rychlost 15 

km/h. Svůj vůz parkujte 

výhradně na přiděleném 

parkovišti označeném cedulí Návštěvy / 

VISITORS. Únikové a záchranné cesty musí 

vždy zůstat volné. Řidiči nesmí bránit 

vozidly plynulému transportu výrobků, 

surovin a odpadu. 

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem 

poškozovat majetek společnosti PBT Works 

s.r.o. V případě jakéhokoliv poškození je 

povinnost událost nahlásit neprodleně 

svému průvodci resp. na sekretariátu. 
 

3. POBYT V PODNIKOVÉM AREÁLU 

3.1 Cesty pro pěší a dveře 

Používejte prosím označené cesty pro pěší 

a dveře. Dávejte prosím pozor na 

podnikovou dopravu a pojíždějící 

vysokozdvižné vozíky. 

 

3.2 Zavěšená břemena 

Nevstupujte prosím pod 

zavěšená břemena. 

 

 

 

 

3.4 Dodržení bezpečnostních 

pokynů 

 Dodržujte prosím příkazové a 

výstražné cedule, zákazy 

vstupu a firemní pokyny. 

 

3.5 Osobní ochranné vybavení 

 
 V prostorách výroby a 

při účasti na testech, 

nebo předvádění noste      

prosím pevnou a 

uzavřenou obuv. 

 Pokud se účastníte 

jakýchkoli manipulací  

s chemickými látkami, 

používejte ochranné 

brýle, eventuálně 

rukavice. Obraťte se prosím na Vašeho 

průvodce, který Vám poskytne 

příslušnou výbavu. 

4. PŘÍPAD NOUZE 
Chování při nehodách, požáru a jiném 

nebezpečí:  

4.1 Nouzové volání 

V případě evakuace se prosím dostavte 

na shromaždiště – před hlavním vstupem  

do společnosti. 

  
Ohlašovna požáru - tel.: 150  

Rychlá zdrav. pomoc - tel.: 155  

Policie ČR, - tel.: 158 

IZS – tel. 112 
 

4.2. Únikové a záchranné cesty 

Opusťte prosím ihned nebezpečný prostor 

a varujte ohrožené osoby. V případě 

požáru se - pokud možno - snažte hasit 

pomocí hasicích přístrojů. 

 

4.3 Nařizovací kompetence 

Dodržujte prosím pokyny záchranných 

služeb a hasičského sboru. 

 

5. RUČENÍ 

Vstup do podnikového areálu a pohyb v 

něm je pro osoby nezaměstnané v 

podniku na vlastní nebezpečí. Za Vámi 

zaviněné věcné škody nebo poškození 

zdraví osob ručíte svými vlastními 

prostředky.

   

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s bezpečnostními pokyny 

 

Seznámení proběhlo dne:                            

      jméno, podpis 

 

Pořizování audiovizuálních  

záznamů není dovoleno.  

Informujeme,  

že areál je sledován  

kamerovým systémem. 

 

3.3 Nebezpečí zakopnutí/ 

nebezpečí uklouznutí 

Dávejte pozor na místa s  

nebezpečím  

zakopnutí či uklouznutí. 


