Podmínky BOZP – mechanické stroje
Tyto podmínky platí pro práci s klempířskými stroji (ohýbačky plechu) dodané společností Onems s.r.o.

Všeobecné podmínky
1. Práci může vykonávat osoba starší 18 let, která byla dříve proškolená, seznámena s návodem k použití
a připravená k práci vhodným způsobem.
2. Práci může vykonávat osoba, která je pověřená vedoucím pracovníkem nebo jinou zodpovědnou osobou.
3. Před zahájením práce je nutno
k použití svěřeného stroje.
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4. Práci může vykonávat osoba, která prošla pravidelnou lékařskou prohlídkou, ze které vyplývá, že tato
osoba nemá žádné zdravotní potíže.
5. Osoby, které jsou pověřené k obsluze strojů, musí dodržovat platné
vyplývající s dokumentů Podmínky BOZP, Návod k použití, Záruční podmínky.
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6. Na pracoviště je nutno dodržovat pořádek. Případné nečistoty ihned uklidit.
7. Pro bezpečné vykonávání pracovních činností je nutno zajistit dostatečný prostor před strojem (min.
3m), jak rovněž po stranách (min. 1m). Tento prostor není určený ke skladování.
8. Hotové výrobky je nutno odkládat mimo pracovní prostor. Je zakázáno výrobky skladovat opřením o zeď.
9. Na pracovišti je nutno ověřit funkčnost osvětlení. V případě poruchy jednotlivých částí osvětlení je
třeba okamžitě tuto skutečnost nahlásit zodpovědné osobě.

Pracovní oděv
1. Práci se strojem lze vykonávat pouze ve vhodném pracovním oděvu, pracovní obuvi a vhodných ochranných
rukavicích.
2. Části ošacení nesmí být volné. V opačném případě hrozí jejich vtažení do pohyblivých části stroje.
3. Před přistoupením k práci je nutno odložit veškeré přívěšky nebo jiné drobné části nacházející se na
oblečení. V případě jejich uvolnění a následném vtažení mezi pracovní desky, může dojít ke zničení
pohyblivých části stroje nebo ke zranění osob.

Závady a pracovní úrazy
1. Je zakázáno přistupovat k práci v případě zjištění jakýchkoliv vad na zařízení.
2. Veškeré závady je nutno ihned nahlásit nadřízené osobě.
3. Zahájení práce je možné pouze po odstranění závad a provedení kontrolních pracovních úkonů. Každá
závada a následná oprava musí být zapsána v Provozním deníku.
4. Stroj musí procházet pravidelnou kontrolou technického stavu. Datum kontroly, průběh a výsledeky je
nutno zapsat v Provozním deníku.
5. Na pracovišti se musí nacházet lékarnička.
6. Případný pracovní úraz je nutno ihned nahlásit zodpovědné osobě. Pracoviště ponechat ve stejném
stavu, jako během vykonávání pracovních postupů.
7. V případě zranění nebo poranění s krvácením je třeba ihned ošetřit řeznou ránu dle předpisů první
pomoci.
8. Pracovní úraz je nutno okamžitě zapsat do Knihy úrazů a v případě komplikací zápis zaslat na adresu
vhodných úřadů (OSSZ, pojišťovna, inspektorát BOZP).

Zásady bezpečné práce
1. Je zakázáno vykonávat práci pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
2. Veškeré pracovní operace musí probíhat dle platných předpisů, které vyplývají z tohoto dokumentu a
Návodu k použití.
3. Při práci je nutno používat pracovní oděvy předepsané zaměstnavatelem dle platných předpisů BOZP.
4. Stroj je dovoleno používat k práci, pro kterou je určený. Je dovoleno pracovat s materiálem jehož
tloušťku určuje výrobce.
5. Veškeré klempířské stroje musí být umístěné v prostorách, které neohrožují zdraví osob zaměstnaných
při práci se strojem.
6. Je zakázáno používat stroj v případě jeho vad nebo chybějících částí. Je zakázáno ponechávat ruce
v pracovním prostoru stroje. V opačném případě může dojít k poranění rukou.
7. V záruční době je zakázáno provádět jakékoliv byť drobné opravy nebo konstrukční změny. Veškeré vady
je nutno nahlásit dodavateli nebo výrobci.
8. Pro bezpečnou práci stroje je zakázáno používat neoriginální náhradní nebo dodatečné dílý a nářadí.
9. Během práce nebo běžné údržby se nesmí nikdo zdržovat na konstrukci stroje.

Po dokončení práce
1. Hotové výrobky a nepoužitý materiál skladovat v místech k tomu určených.
2. Uvolnit veškeré napružené části stroje.
3. Očistit stroj a pracovní prostředí z nečistot a zbytků použitého materiálu.
4. Případné vady nahlásit zodpovědné osobě.
5. V případě mobilního stroje je nutno tento ponechat v místě určení.
6. Pokud zařízení nebude používané během dvou týdnů, je nutno stroj zakrýt fólií nebo jiným ochranným
materiálem, který zabrání průniku vlhkosti.
7. Pokud stroj nebude používán více jak 1 měsíc, je nutno veškeré pohyblivé části jak rovněž konstrukci
ošetřit vhodným konzervačním přípravkem.

Riziko možného zranění
1. Pořezání o ostrou hranu plechu.
2. Zranění ruky – je zakázáno demontovat ochranné kryty a zákaz manipulace rukou ve střižném nebo
ohýbacím prostoru stroje.
3. Zranění nohou pádem materiálu – řádné podložení a zajištění materiálu dle rozměrů stříhaného a
ohýbaného plechu.
4. Zakopnutí o již nadělený nebo vyrobený materiál pod nebo vedle stroje.

Závěrečné ujednání
1. Všchny osoby pověřené k práci se stroji musí dodržovat pokyny, které se nachází v tomto dokumentu a v
Návodě k použití.
2. V případě zjištění použití stroje nevhodným způsobem, bez ohledu na zásady BOZP, hrozí nebezpečí
úrazu a ztráty záruky.

