POKYNY
pro účastníky exkurzí v závodě Siemens s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice
Žádáme, aby všichni účastníci vaší exkurze byli před vstupem do našeho závodu seznámeni s následujícími pokyny, jejichž dodržení je podmínkou povolení vstupu do závodu:
1. Vstup do areálu je pouze na základě písemného proškolení (Pokyny pro účastníky exkurzí, návštěvnické video) z oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.
2. Při vstupu do závodu obdrží každý účastník exkurze reflexní vestu, kterou bude mít po celou dobu konání exkurze oblečenou z důvodu zvýšení vaší bezpečnosti, dále ochranné brýle pro pracoviště, kde hrozí nebezpečí
poškození zraku. Na tuto povinnost budete upozorněni průvodcem. Bez uvedených ochranných pomůcek je
vstup do areálu zakázán.
3. Vstup do objektů je dovolen pouze v pevné uzavřené obuvi bez vyšších podpatků, například
polobotka nebo sportovní obuv.
4. Všem osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek je vstup do areálu Siemens zakázán, v případě
podezření na požití těchto látek, budou tyto osoby okamžitě z areálu vyloučeny.
5. V průběhu exkurze je zakázáno kouření v celém areálu a konzumace jídla na pracovištích.
6. V celém areálu platí zákaz fotografování, pořizování audiovizuálních záznamů a odnášení podkladů, které by
podchycovaly zjištěné skutečnosti. Z provozu není dovoleno odnášet výrobky či jiný materiál, a to i takový,
který je odpadem z výroby. Fotografické přístroje, filmové kamery a různá zavazadla ponechávejte ve svém
dopravním prostředku, jinak je nutné je odložit na vrátnici.
7. Při průchodu jednotlivými provozy dbejte ukázněně všech pokynů našeho průvodce, neprocházejte mezi jednotlivými stroji, nevzdalujte se od své skupiny, nezastavujte se na jednotlivých pracovištích bez souhlasu našeho průvodce.
8. Myslete neustále na to, že vaší nepozorností nebo lehkomyslností může dojít k úrazu pořezáním, popálením,
pádem, při kontaktu s pohybujícími se částmi strojů nebo při střetu s dopravními prostředky.
9. Při chůzi sledujte stav povrchu cesty s ohledem na její nerovnosti a případné překážky. Před přecházením komunikace se rozhlédněte na obě strany, nevstupujte do jízdních drah vozidel. Neberte do rukou ani nesahejte
na výrobky. Je přísně zakázáno vstupovat na pracoviště a do prostorů, které nesouvisí s účelem exkurze, manipulovat se stroji, nástroji, zařízeními, nářadím, uzávěry, vypínači a regulačními prvky. Neopírejte se o palety
s naskládanými předměty.
10. V případě návštěvy provozu, kde se zpracovává tekutý kov, se nepřibližujte do blízkosti jeho manipulace či
zpracovávání. Pohybujte se pouze po vyznačených komunikacích. Nedotýkejte se zde zpracovávaného materiálu, neboť hrozí nebezpečí popálení.
11. V areálu se dále provádí velká manipulace pomocí zdvihacích zařízení, z tohoto důvodu nevstupujte pod zavěšená břemena ani do jejich blízkosti - nebezpečí úrazu pádem či pohybem zavěšeného břemena.
12. Pokud budete požadovat bližší informace o výrobě, technologii atd., požadujte toto vždy od vašeho průvodce.
Samostatně od pracovníků závodu tyto informace nepožadujte.
13. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření. Upozorňujeme, že všichni účastníci exkurze
PROCHÁZEJÍ ZÁVODEM ZA JEHO PLNÉ ČINNOSTI !!!
14. Při odchodu ze závodu odevzdá každý účastník exkurze zapůjčenou reflexní vestu a ochranné brýle.
15. V případě vzniku mimořádné situace v areálu je každý povinen se držet na doslech pracovníka
odborného doprovodu a při evakuaci z objektu se řídit jeho pokyny.
Nedodržení pokynů je na vlastní nebezpečí každého účastníka návštěvy. V případě poranění či poškození, ke kterému dojde nedodržením těchto pokynů nebo pokynů doprovázejícího průvodce, nevznikají poškozenému žádné
nároky.
Společnost SIEMENS tímto výslovně prohlašuje, že nepřebírá odpovědnost za způsobenou škodu při nedodržení
těchto všeobecných podmínek exkurze, BOZP při exkurzi, technických bezpečnostních značení a neuposlechnutí
udělených pokynů průvodce ze strany účastníka exkurze. V případě nedodržení těchto zásad nese za vzniklé škody na majetku či zdraví ten účastník exkurze, který toto nedodržel, příp. jeho zákonný zástupce, resp. jeho zmocněnec.

