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Příklad zvláště nebezpečných zařízení
nebezpečných
aPříklad
nástrojůzvláště
:

zařízení a nástrojů:

stroje na zpracování dřeva
stroje na zpracování dřeva
řezné nástroje
■■ řezné nástroje
■ elektrická zařízení
■■ elektrická zařízení
■ nástroje vyvíjející teplo (např. pájecí lampy)
■■ nástroje vyvíjející teplo (např. pájecí lampy)
■ žebříky (cokoli spojené s prací ve výšce)
■

■■
■

■■
■
■■
■
■■
■
■■

žebříky (cokolistroje
spojené s prací ve výšce)
motorizované
motorizované
stroje
stroje opatřené kryty
stroje sopatřené
kryty pohyblivými soustroje
nechráněnými
stroje s nechráněnými pohyblivými
částmi.
součástmi.

Řešením je přemýšlet a plánovat dopředu.
Řešením jesepřemýšlet
dopředu.
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Stručně
Než se napijete, vždy svoji práci dodělejte!
■ Musíte být ve střehu a mít věci pod kontrolou

Stručně
Alkohol negativně ovlivňuje ostrost vidění,

■

úsudek,
koncentraci,
a rychlost
Musíte být
ve střehu akoordinaci
mít věci pod
reakce
kontrolou
■■■ Pokud jste pili, vyhněte se práci s nebezAlkohol negativně ovlivňuje ostrost vidění,
pečným
zařízením
nebo nástroji
úsudek, strojním
koncentraci,
koordinaci
a rychlost
reakce

Neměli byste
Neměli byste
používat
používat
nebezpečné stroje
nebezpečné stroje
nebo nástroje
nebo nástroje
pokud jste pili.

■■

■■

Pokud jste pili, vyhněte se práci s
nebezpečným strojním zařízením nebo
nástroji

pokud jste pili.
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ostatní stránky

Cílem stránek TalkingAlcohol.com
je pomáhat lidem kvaliikovaně se rozhodovat
ohledně pití alkoholu.

SABMiller nenese žádnou odpovědnost za obsah
uvedený na externích webových stránkách.

Cílem stránek TalkingAlcohol.com je
pomáhat lidem kvaliikovaně se
rozhodovat ohledně pití alkoholu.

■

■

■

Health and Safety Executive (UK), Don’t Mix It! A Guide for Employers
on Alcohol at Work
www.hse.gov.uk/pubns/indg240.htm
Iowa State University, Machinery Safety
www.ehs.iastate.edu/occupational/farms/machinery
Whitecardonline, Attention Construction Workers : Dangers of Drug and Alcohol Use
on the Job
www.whitecardonline.com.au/blog/white-card/attention-construction-workers-dangersof-drug-and-alcohol-use-on-the-job/
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