
Príloha č. 3

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE EXKURZIE
V ZÁVODE SPALOVŇA ODPADOV

Počas Vašej prítomnosti v OLO, a.s., na prevádzke Spaľovňa odpadov prosím dodržiavajte
nasledujúce bezpečnostné pokyny:
• do priestorov a objektov prevádzky Spaľovne odpadov vstupujte a pohybujte sa len za

sprievodu povereného zamestnanca OLO a.s. – sprevádzajúca osoba,
• pri pohybe a zdržiavaní sa v priestoroch prevádzky Spaľovne odpadov si počínajte so

zvýšenou opatrnosťou a pozornosťou, najmä (zimné obdobie) pri prechode vnútorných
a vonkajších komunikácií, vyvýšených komunikácií, kam patria najmä schodiská, lávky atď.,

• pri výstupe a zostupe po schodiskách sa pridržiavajte zábradlia,
• používajte ochranné prostriedky bezpečnostná prilba, pevná obuv (bezpečnostná obuv

alebo bezpečnostné návleky) a reflexná vesta, vlastné alebo pridelené sprevádzajúcou
osobou,

• neustále sledujte pohyb vozidiel,
• vždy sa riaďte pokynmi sprevádzajúcej osoby,
• vždy rešpektujte informačné, príkazové, výstražné, zákazové, bezpečnostné a požiarne

značenie,
• v prípade zistenia, alebo spozorovania iného nebezpečenstva ihneď informujte sprevádzajúcu

osobu,
• v prípade úrazu, pri vzniku nebezpečnej udalosti (požiar, nehoda a pod.), nedostatkov

ohrozujúcich bezpečnosť, ohrozenia zdravia, škody na zariadeniach bezodkladne
informujte sprevádzajúcu osobu,

• v prípade nevoľnosti alebo iných okolností (strach z výšok a pod.) ihneď túto skutočnosť
nahláste sprevádzajúcej osobe,

• počínajte si vždy tak, aby ste neohrozili svoju bezpečnosť a ani bezpečnosť iných osôb,
• dodržujte všetky zásady BOZP a OPP, s ktorými ste boli oboznámení v rámci poskytnutia

informácií a pokynov BOZP a OPP na pracovisku spaľovne odpadov.

Je prísne zakázané
• požívať alebo byť pod vplyvom alkoholu a iných omamných alebo psychotropných látok,
• fajčiť a používať otvorený oheň v celom areáli Spaľovne odpadov s výnimkou miest určených

na fajčenie označených príslušnou značkou,
• opúšťať skupinu, svojvoľne sa pohybovať po prevádzke Spaľovne odpadov,
• vstupovať do objektov, priestorov, kde vstup je zakázaný, resp. kde to nepovolí sprevádzajúca

osoba,
• nakláňať sa, vykláňať cez zábradlia,
• preskakovať cez viacero schodiskových stupňov a pod.,
• vstupovať do jazdnej dráhy motorových vozidiel, alebo motorových vozíkov,
• odkladať, zložiť alebo prestať používať ochranné prostriedky v čase návštevy prevádzky

Spaľovne odpadov.
• zdržiavať sa v tesnej blízkosti technologických a technických zariadení pokiaľ to nepovolí

sprevádzajúca osoba,
• zasahovať do technologických a technických časti zariadení alebo ich vyraďovať z prevádzky,
• zasahovať do elektrických zariadení a zariadení pod napätím.



Maximálny počet osôb pri exkurzii v závode Spaľovňa odpadov je stanovený na
– desať návštevníkov (prezenčná listina)

– návšteva – zodpovedná osoba – dozor

............................................ ........................
meno, priezvisko podpis

– OLO – sprevádzajúca osoba

............................................ ........................
meno, priezvisko podpis

Za dodržiavanie týchto pokynov neplnoletými deťmi je zodpovedná sprevádzajúca osoba
a zodpovedná osoba – dozor zo strany návštevy.

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á bezpečnostnými pokynmi
v uvedenom rozsahu, porozumel/a som im a budem ich dodržiavať.

Za neplnoleté deti zodpovedá a podpisuje osoba zodpovedná za dozor zo strany návštevy.

............................................
dátum exkurzie

Meno a priezvisko Podpis


