Zasady bezpieczeństwa obowiązujące gości spółki
VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Te zasady obowiązuję wszystkie osoby wchodzące/wjeżdżające na teren Vítkovice Steel a.s. (dale VS), które nie mają
przyznanej stałej chipowej karty wstępu (dalej ČK) upoważniającej do wejścia/wjazdu
Prawa podstawowe osób
■ Do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy, do informacji o niemożliwych do usunięcia ryzykach i
zagrożeniach przy ich pracy i do informacji o środkach ochronnych zabezpieczających przed ich wystąpieniem i
działaniem.
■ Do odmówienia wykonywania czynności, co do której w uzasadniony sposób sądzą, że bezpośrednio i w poważny
sposób zagraża ich życiu albo zdrowiu, ewentualnie życiu lub zdrowiu innych osób.
Osoba wchodząca/wjeżdżająca ma obowiązek:
■ Wchodzić/wjeżdżać na teren VS zawsze przez tą samą portiernię i tylko na podstawie ważnego dokumentu, którym jest
ČK.
■ Przestrzegania zasad ruchu drogowego zgodnie z obowiązującą ustawą o Ruchu na drogach komunikacji lądowej
(dotyczy samochodów, pieszych I rowerzystów), szczególnie z przestrzeganiem znaków zakazu, nakazu, sygnalizacji
świetlnej oraz przestrzegania prędkości w obiekcie, która znakami drogowymi jest ograniczona do maks. 30 km/godz.
na drogach komunikacji lądowej i do 20 km/godz. na przejazdach kolejowych.
■ Zachowania ostrożności w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego tak, aby nie było zagrożone życie,
zdrowie, mienie i bezpieczeństwo oraz płynność ruchu.
■ Dostosować swoje postępowanie do stanu budowlanego i ogólnie technicznego stanu transportowego nawierzchni,
(chodnika, warunków klimatycznych, swoich umiejętności i stanu zdrowia.
■ Szczególną uwagę zachować na niestrzeżonych przejazdach kolejowych, przestrzegać poleceń wynikających
z sygnalizacji świetlnej!
■ Na żądanie ochrony każda osoba ma obowiązek poddania się orientacyjnemu sprawdzeniu zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu.
■ Przy wejściu/wjeździe trzeba zaewidencjonować materiał (urządzenia, przyrządy, narzędzia, itp.), które będą
wynoszone/wywożone z powrotem.
■ Kierowca ma obowiązek umożliwić na żądanie pracownika ochrony kontrolę pojazdu i ładunku (bagażnik, przestrzeń
ładunkowa, kabina pojazdu, bagaże).
■ Osoby przy wejściu albo wyjściu są zobowiązane umożliwić kontrolę rzeczy osobistych (torby, teczki, plecaki, …).
■ Wejście do hal produkcyjnych jest możliwe tylko w asyście odpowiedzialnego pracownika i z założonym kaskiem
ochronnym.
■ Przy wwożeniu/wywożeniu materiału kierowca pojazdu ma obowiązek zważenia pojazdu.
■ Wjazd na wagę jest możliwy tylko na sygnał w kolorze zielonym, obowiązuje zakaz cofania na wadze!
■ Otrzymaną kartę ČK należy zwrócić przy wychodzeniu z terenu VS, na portierni.
■ Zgubienie albo uszkodzenie ČK należy zgłosić pracownikom ochrony.
■ Przestrzegać i respektować poleceń ustnych albo pisemnych, zakazów, informacji i ostrzeżeń udzielanych w formie
tablic bezpieczeństwa.

Osobie wchodzącej/wjeżdżającej zabrania się:
■ Wnoszenia na teren VS przedmiotów niebezpiecznych i niewłaściwych (broń, materiały wybuchowe, materiały
pirotechniczne, alkohol, środki odurzające i psychotropowe, zwierzęta, aparaty fotograficzne, kamery i inne urządzenia
rejestrujące, substancje niebezpieczne pod względem chemicznym i biologicznym, przedmioty zagrażające
bezpieczeństwu innych osób).
■ Sporządzania bez zezwolenia pisemnego jakiegokolwiek zapisu dźwiękowego albo wizualnego (dotyczy również
fotografowania albo filmowania telefonem komórkowym). Na żądanie Ochrony albo Straży Przemysłowej należy
udostępnić takie urządzenie do sprawdzenia, czy do wspomnianego zapisu nie doszło.
■ Wchodzenia na teren VS albo poruszania się w nim w stanie wskazującym na użycie alkoholu albo pod wpływem
jakichkolwiek substancji odurzających uzależniających albo psychotropowych tak samo, jak używania i przechowywania
tych substancji na terenie VS.
■ Bezprawnego wynoszenia/wywożenia majątku VS albo pomocy w jego kradzieży. Wynoszony/wywożony materiał musi
być wyposażony w niezbędne i zatwierdzone dokumenty.
■ Wjeżdżania na rowerze, łyżworolkach, hulajnogach i nartach – czyli wejścia inaczej, niż pieszo albo samochodem.
■ Wejścia/wyjścia w przypadku osób nieletnich (z wyjątkiem wycieczek i praktyk uczniowskich).
■ Poruszania się poza wyznaczonymi chodnikami i drogami komunikacji.
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Pozostałe postanowienia:
■ Wejście odbywa się na własną odpowiedzialność i dlatego konieczne jest korzystanie tylko z przejść i dojść do tego
przeznaczonych, a pobyt w VS należy ograniczyć do czasu niezbędnie koniecznego.
■ Na terenie VS nie wszystkie przejazdy kolejowe są strzeżone albo oznakowane tablicami ostrzegawczymi.
■ VS zastrzega sobie prawo, aby w przypadku powtarzającego się albo poważnego naruszenia powyższych zasad
zablokować wejście/wjazd do czasu zakończenia postępowania administracyjnego ze sprawcą ich przekroczenia. W
przypadkach wymienionych w dyrektywie S127/2015 wejście/wyjście zostanie później umożliwione po zapłaceniu kary.
W przypadku poważnego albo powtarzającego się naruszania tych zasad wjazd/wejście zostanie zblokowane na stałe
ze strony VS!
■ Za uszkodzoną albo utraconą kartę chipową należy zapłacić!
■ Teren VS jest monitorowany kamerami bezpieczeństwa
■ Spółka nie odpowiada za mienie osoby odwiedzającej.

Specyfikacja

Naruszenie zasady wnoszenia albo używania alkoholu,
środków odurzających i psychotropowych, odmowa
poddania się próbie na obecność alkoholu w
wydychanym powietrzu
Nieprzestrzeganie świetlnych znaków komunikacyjnych
albo znaku STOP przed przejazdami kolejowymi,
nieprzestrzeganie bezpiecznej odległości przed
przejazdem
Przekroczenie największej dopuszczalnej prędkości do
20 km/godz.
Przekroczenie największej dopuszczalnej prędkości
ponad 20 km/ godz.
Bezprawne wywożenie/wynoszenie majątku VS
Naruszenie zakazu fotografowania albo filmowania na
terenie VS

Pierwsze
naruszenie
nałożonego
obowiązku

Drugie i kolejne
naruszenie
nałożonego
obowiązku

Dodatkowe środki
przy trzecim
naruszeniu
obowiązku
(stosowane
równolegle z
karami)

5000,- Kč i zakaz
wstępu dla osoby

10000,- Kč i zakaz
wstępu dla osoby

Unieważnienie
umowy

2000,- Kč

5000,- Kč

Zakaz wstępu dla
kierowcy/osoby

1000,- Kč

2000,- Kč

Zakaz wstępu dla
kierowcy

2000,- Kč

5000,- Kč

Zakaz wstępu dla
kierowcy

5000,- Kč i zakaz
wstępu dla osoby

10000,- Kč i zakaz
wstępu dla osoby

Unieważnienie
umowy

1000,- Kč

2000,- Kč

Unieważnienie
umowy

Uwaga na możliwe ryzyka wynikające z pracy na stanowiskach w a.s. dla osób (wizyty, wycieczki, itp.)
■ Niebezpieczeństwo kolizji suwnicy z trolejami zasilającymi suwnice.
■ Niebezpieczeństwo przy manewrowaniu ładunkami (na przykład załadunek i wyładunek z pojazdów, przy czym może
dojść do zagrożenia dla osób z powodu wysunięcia się lub przesunięcia ładunku, a nawet jego upadku na skutek
wadliwego zamocowania ciężaru).
■ Zagrożenie dla osób spowodowane spadającymi przedmiotami.
■ Zagrożenie dla osób spowodowane małymi cząsteczkami materiałów ściernych i metalu przy oczyszczaniu
z wykorzystaniem szlifierek.
■ Nieprzestrzeganie profilu przejezdnego podczas jazdy suwnicy – niebezpieczeństwo kolizji.
■ Zwiększony ruch pojazdów z materiałem i dostawami może spowodować zmniejszenie przepustowości na drogach
komunikacyjnych w a.s. i na trasach dojazdowych.
■ Istnieje niebezpieczeństwo związane z dostawami materiału albo towaru samochodami z przyczepą z powodu ich
promieni skrętu.
■ Niebezpieczeństwo kolizji między pojazdami zakładowymi a.s., a pojazdami zapewniającymi zaopatrzenie a.s. przy
nieprzestrzeganiu dopuszczalnej prędkości na drogach komunikacji na terenie a.s. 30 km/godz., a przy przejeżdżaniu
przez przejazdy kolejowe 20km/godz. i 5km/godz. v halach.
■ Niebezpieczeństwo kolizji pojazdów drogowych z kolejowymi przy przejeżdżaniu przez niestrzeżone przejazdy kolejowe.
■ Ryzyko kolizji z innymi uczestnikami ruchu drogowego na drogach komunikacji a.s. przy nieprzestrzeganiu oznaczeń
komunikacyjnych na tych drogach.
■ Niewłaściwy stan podłóg i dróg dostępu, uszkodzone albo brak barierek, wadliwe oświetlenia, poślizgnięcie się,
potknięcie albo upadek.
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