
Príloha 3 k IN IWK 75809 - Kontrolný zoznam pre analýzu nebezpečenstva pri využívaní zmluvných dodávateľov
(miestne použitie)

Miesto (pracovná oblasť, pracovisko):

Priradenie (č., vykonávaná práca):

ZODPOVEDNÝ

Kontaktná osoba Schaeffler

Zamestnaní subdodávatelia

Koordinátor pre jednotku/oblasť

Ostatní účastníci stretnutia

Núdzové čísla

Opatrenia:

X

X

Ďalšie činností týkajúce sa nebezpečenstiev označených vyššie (č.) / poznámky a rozhodnutia:

Príslušné dokumenty (napr. prevádzkové návody):

- Je zakázané vstúpiť alebo zdržiavať sa v oblastiach, do ktorých nie je prístup za účelom vykonania prác potrebný.
- Použité / prinesené náradie a zariadenia musia spĺňať príslušné predpisy a musia byť v dobrom technickom stave.
- V prípade identifikácie ďalších rizík sú zmluvné strany povinné spoločne stanoviť vhodné opatrenia.
- Je potrebné nosiť požadované osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržiavať miestne značenia.

- Obsah pravidiel spoločnosti pre externé spoločnosti je známy (týkajúci sa likvidácie odpodov, skladovania atď.).

Maximálna dĺžka platnosti: 12 mesiacov / Dĺžka skladovania: 6 mesiacov po dokončení práce

30.

- Subdodávatelia musia byť poučení zodpovedným zamestnancom spoločnosti zmluvného dodávateľa.

Požadovaná potrebná kvalifikácia pre pracovné vybavenie (napr. žeriav, vysokozdvižný vozík)

Podpis koordinátora jednotky / oblasti,
ak je to možné.

14.

Zodpovedný zamestnanec externej spoločnosti potvrdí
svoju vedomosť o príslušných ustanoveniach BOZP
týkajúcich sa vyššie uvedených nebezpečenstiev.

Nariadenia o pracovnom čase stanovené zákonom sú
taktiež známe a dodržiavané.

Dokončenie práce

Kontakt / koordinátor

Zodpovedná osoba
z externej spoločnosti

Zodpovedná osoba
z externej spoločnosti

Dátum Podpis

PodpisyDátum

36.

Inštrukcia týkajúca sa interných smerníc a zákazov spoločnosti

Zablokovanie/uzatvorenie pracovných/nebezpečných oblastí

29.

Automatické spustenie strojov a zariadení

Búracie práce

16.

Úrazová oblasť / nebezpečné priestory/pracoviská

Nedotýkajte sa dopravníkových systémov, strojov alebo podávačov

Súhlas koordinátora oddelenia/pracoviska týkajúci sa nebezpečenstiev

Označenie oblasti štítkami (príkazové, zákazové, výstražné štítky)

Zabezpečené / zakryté otvory (napr. Konštrukčné šachty)

Nosenie OOPP

34.

1.

2.

5.

17.

32.

33.

Registrácia príchodu/odchodu koordinátorom pre jednotku/oblasť (napr. v úrazovej oblasti)

Povolenie pre zemné práce / kopanie

Požadovaná dohoda a dokumentácia pri poskytnutí prevádzkových prostriedkov Schaeffler (žeriavy a pod.)

Správanie sa v núdzových situáciách (výstražné signály, núdzové východy,
zhromaždiská, prvá pomoc, atď.)

Povolenie vykonávať práce podliehajúce riziku požiaru

Povolenie na prácu v uzatvorených priestoroch

Inštrukcia „Pravidlá správania sa pri vykonávaní prác údržby na strechách“ - Povolenie na prácu vo výške

Uplatňovanie bezpečných pracovných pokynov, bezpečné správanie

36.

9.

10.

11.

12.

33. Klzké, nerovné povrchy (riziko spadnutia)6.

Nebezpečenstvá pre tretie osoby (napr. padajúce diely)

25. Kontajnery/uzavreté priestory10.

Stavebné jamy/šachty8.

Práce vo výškach/strechách9.

Oblasti s nebezpečenstvom explózie EX 22.

23.

24.

7.

21. Elektrický prúdPráca na osamotenom pracovisku

Používanie ručného elektrického náradia / náradia

TelefónMeno a priezvisko

Spoločnosť vykonávajúca prácu
(ext. spoločnosť):

Začiatok/predpokladaný koniec
(dátum, čas ak je to možné):

Koordinátor pre bezpečnosť
(ak sa vyžaduje)

Zodpovedná osoba z externej
spoločnosti

Hluk

Vibrácie

Práca zahŕňajúca oheň, iskry, dym

Automatické hasiace zariadenia (napr. CO2)

Spustenie systémov požiarnych hlásičov / ich pokrytie prachom

16. Nebezpečné látky / plyny / výpary / prach

27.

Možné nebezpečenstvá spôsobené:
1. Výrobné a/alebo privádzacie zariadenia

32.

12. Žeriavy, zdvíhacie zariadenia, viazanie bremien

13. Pohybujúce sa dopravné prostriedky (MV, vozidlá)2.

3.

Tlakové média, tlakové nádoby

Zemné práce (poškodenie prívodných potrubí)

Chladné médiá (napr. dusík) 26.

28.

31.

5.

4. Horúce médiá (napr. pracie roztoky, horúce diely) 19. Otvorené časti rozvádzača s menovitým napätím> 1000 V

20. Otvorené časti rozvádzača s menovitým napätím <1000 V
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Hodiace sa označte

Hodiace sa označte Príp.ďalšie dopísať

Príp.ďalšie dopísať

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. 1/2



Miesto prác/stavenisko:

Priradenie:

Poučil:

Bezpečnostné opatrenia boli zaznamenané:

Dátum Podpis

Dokumentácia inšpekčných prehliadok
Vykonal:

Vykonal:

Vykonal:

OOPP určil:
OOPP:

Obnovená kontrola miesta/staveniska dňa:

Obnovená kontrola miesta/staveniska dňa:

Kontrola miesta/staveniska dňa:

Poznámky:

Poznámky:

Poznámky:

Poznámky, rozhodnutia,
bezpečnostné opatrenia:

Záznam o poučení zamestnancov obchodných partnerov,
vzťahujúci sa k osobitnému povereniu (dokončený externou spoločnosťou)

Meno a priezvisko

Ochrana očí Ochrana tváre
Ochrana rúk
Ochrana hlavy Ochrana telaOchrana dýchacích ciest

Bezpečnosntá obuv Ochrana sluchu _____________________ ________________
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