Bezpečnostní pravidla pro návštěvníky společnosti
VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Tato pravidla jsou závazná pro všechny osoby vstupující/vjíždějící do areálu Vítkovice Steel a.s. (dale VS), kteří nemají
přidělenu stálou vstupní čipovou kartu (dále ČK) pro vstup/vjezd.
Základní práva
■ Na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o nevyhnutelných rizicích jejich práce a na informace o
opatřeních na ochranu před jejich působením.
■ Odmítnout vykonat činnost, o níž mají důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jejich život
nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných osob.
Osoba vstupující/vjíždějící je povinna:
■ Vstup / vjezd do areálu VS uskutečňovat vždy stejnou vrátnicí pouze s platným dokladem, kterým je ČK.
■ Dodržovat pravidla silničního provozu dle platného zákona Provozu na pozemních komunikací (platí pro vozidla, chodce
i cyklisty), zvláště s ohledem na dodržování zákazových značek, příkazových značek, světelných znamení a dodržování
rychlosti v objektu, jež je dopravními značkami stanoven na max. 30 km/h na pozemních komunikacích, 20 km/h
železniční přejezdy, 5 km/hod v halách.
■ Chovat se k ostatním účastníkům provozu ohleduplně tak, aby nebyl ohrožen život, zdraví, majetek a bezpečnost či
plynulost provozu.
■ Přizpůsobit své chování stavebnímu a dopravně technickému stavu vozovky, (chodníku), klimatickým podmínkám, svým
schopnostem a zdravotnímu stavu.
■ Zvláštní pozornost věnovat nechráněným železničním přejezdům, dbát pokynů světelné signalizace!
■ Na požádání ostrahy je každá osoba povinna se podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol.
■ Při vstupu / vjezdu je potřeba zaevidovat materiál (zařízení, nástroje, nářadí, apod.), jež bude zpět vynášen / vyvážen.
■ Řidič je povinen na požádání pracovníků ostrahy umožnit kontrolu vozidla a nákladu (zavazadlový prostor, ložný prostor, kabina vozidla, zavazadla).
■ Osoby při vstupu či odchodu jsou povinny umožnit kontrolu osobních zavazadel (tašky, kufříky, batohy, …).
■ Vstup do výrobních hal pouze v doprovodu zodpovědného zaměstnance a s oděvem krycím celé tělo (plášť), reflexní
vestou, pevnou obuví a s nasazenou ochrannou přilbou.
■ Při dovozu / vývozu materiálu má řidič vozidla povinnost zvážit vozidlo.
■ Vjezd na váhu možný pouze na signál zelené barvy, platí zákaz couvání na váze!
■ Zapůjčenou ČK vrátit, při odchodu z areálu VS, na vrátnici.
■ Nahlásit ztrátu či poškození ČK pracovníkům ostrahy.
■ Dodržovat a respektovat ústní a písemné příkazy, zákazy, informace a výstrahy sdělované formou bezpečnostních tabulek.

Osoba vstupující/vjíždějící má zakázáno:
■ Vnášet do areálu VS nebezpečné a nevhodné předměty (zbraně, výbušniny, pyrotechniku, alkohol, omamné a psychotropní látky, zvířata, fotoaparáty, kamery a jiná záznamová zařízení, chemicky a biologicky nebezpečné látky, předměty ohrožující bezpečnost ostatních).
■ Bez písemného povolení pořizovat jakýkoliv zvukový nebo obrazový záznam (týká se i fotografování nebo videozáznamu mobilním telefonem). Na žádost bezpečnostního oddělení nebo strážní služby umožnit přístroj k nahlédnutí, zda k
tomuto nedošlo.
■ Vstoupit do areálu VS nebo pohybovat se v něm v podnapilém stavu nebo pod vlivem jakýchkoliv omamných, návykových či psychotropních látek, stejně jako tyto látky v areálu VS užívat a přechovávat.
■ Nezákonně vynášet / vyvážet majetek VS nebo pomáhat jeho zcizování. Vynášený / vyvážený materiál musí být
vybaven potřebnými a schválenými doklady.
■ Vjezd návštěv na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, lyžích – tedy jinak než pěšky či vozidlem.
■ Vstup a vjezd osob mladších 18 let (vyjma exkurzí, odborných praxí).
■ Pohyb osob mimo vyznačené chodníky a komunikace.
■ Dodržovat ZÁKAZ KOUŘENÍ. Kouření je zakázáno ve výrobních, administrativních, sociálních a správních prostorách
a.s. a taktéž na venkovních pracovištích a.s., vyjma míst pro kouření vyhrazených, které jsou označeny značkou „Prostor vyhrazený pro kouření, kouření povoleno“. Ve venkovních prostorách, kromě venkovních pracovišť zmíněných výše, je kouření povoleno.
Ostatní
■ Vstup se uskutečňuje na vlastní nebezpečí, proto je nutné používat pouze průchody a přechody k tomu určené a pobyt
v VS omezit na dobu nezbytně nutnou.
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V areálu VS nejsou všechny železniční přejezdy střeženy ani označeny návěstními deskami.
VS si vyhrazuje právo, v případě opakovaného či hrubého porušení pravidel blokovat vstup / vjezd do doby než
proběhne s přestupcem správní řízení. V případech uvedených ve směrnici S127/2015 bude vjezd / vstup dále
umožněn po zaplacení pokuty. V případě hrubého či opakovaného porušení pravidel bude vjezd / vstup ze strany VS
blokován trvale!
Poškozená či ztracená čipová karta bude dána k úhradě!
Areál VS je monitorován bezpečnostními kamerami
Společnost neručí za majetek návštěvníka.

První porušení
příslušné povinnosti

Druhé a další porušení příslušné
povinnosti

Porušení vnášení nebo užívání alkoholu, omamných a
psychotropních látek, odmítnutí dechové zkoušky

5000,- Kč a zákaz vstupu osoby

10000,- Kč a zákaz
vstupu osoby

Zrušení smlouvy

Nerespektování světelného dopravního značení nebo
dopravní značky STOP před železničním přejezdem,
nedodržení bezpečné vzdálenosti před přejezdem

2000,- Kč

5000,- Kč

Zákaz vstupu řidiče/osoby

1000,- Kč

2000,- Kč

Zákaz vstupu řidiče

2000,- Kč

5000,- Kč

Zákaz vstupu řidiče

5000,- Kč a zákaz vstupu osoby

10000,- Kč a zákaz
vstupu osoby

Zrušení smlouvy

1000,- Kč

2000,- Kč

Zrušení smlouvy

Specifikace

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti do 20 km/h
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti nad 20 km/h

Neoprávněné odvážení/odnášení majetku VS

Porušení zákazu fotografování nebo filmování
v prostorách VS

Dodatečné opatření
při třetím porušení
příslušné povinnosti (ukládané
souběžně
s pokutami)

Upozornění na možná rizika vyplývající z pracovních činností na pracovištích a.s. pro osoby (návštěvy, exkurze
apod.)
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Nebezpečí kolize jeřábu s napájecími trolejemi jeřábů.
Nebezpečí při manipulaci s břemeny (např. vykládky a nakládky z vozidel kdy může dojít k zasažení osob při vysmeknutí, či posunutí v důsledku vadného upevnění, až k pádu břemena).
Ohrožení osob padajícími předměty.
Ohrožení osob drobnými úlomky brusiva a kovu při čistících pracích při použití brusek.
Nerespektování průjezdního profilu při průjezdu jeřáby - nebezpečí kolize.
Zvýšený průjezd vozidel s materiálem a dodávkami mohou zapříčinit zúžený profil na komunikacích a.s. a na přístupových cestách.
Nebezpečí hrozí v souvislosti s dodávkou materiálu nebo zboží na automobilech s návěsem a jejich poloměrem otáčení.
Nebezpečí kolize mezi obsluhujícími vozidly a.s. a vozidly zajišťujícími zásobování a.s. při nedodržení povolené rychlosti na komunikacích v areálu a.s. 30 km/hod a přes železniční přejezd 20km/hod, 5km/hod v halách.
Nebezpečí kolize silničních vozidel s železničními při přejíždění přes nechráněné železniční přejezdy.
Riziko kolize s ostatními účastníky silničního provozu na komunikacích a.s. při nerespektování dopravního značení těchto komunikací.
Nevhodný stav podlah a přístupových cest, poškozené nebo chybějící zábradlí, nefunkční osvětlení, uklouznutí, zakopnutí nebo pád.
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