
Bezpečnost práce
v Mondi Štětí a.s.

Safety in Mondi Štětí a.s.
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V Mondi Štětí má vytváření 
bezpečného a zdravého 
pracoviště tu nejvyšší 
prioritu. 
Před zahájením práce
1. Práci si naplánujte. Určete všechna nebezpečí a rizika.
2. Váš plán sdělte ostatním. Varujte ostatní před riziky, 
 která by na ně mohla mít vliv.
3. Zajistěte, že jste oprávněni provádět práci a máte k ní 
 správnou kvalifikaci. 
4. Zkontrolujte, že máte všechno vybavení a nástroje, 
 které potřebujete, a že jsou v dobrém stavu. 
5. Zkontrolujte místo vaší práce, nouzové východy, první pomoc 
 a záchranná zařízení, a jakým způsobem spustit alarm. 
6. Okamžitě nahlaste a opravte všechny bezpečnostní 
 nedostatky. 

V případě mimořádné události se řiďte 
následujícími obecnými pokyny:
1. Zachraňte osoby, které jsou bezprostředně ohroženy, 
 ale nevystavujte se nebezpečí. Přesuňte se do bezpečí 
 co nejdříve. 
2. Varujte ostatní, kteří mohou být v nebezpečí.
3. Upozorněte záchranou službu telefonicky, místním alarmem, 
 prostřednictvím ostatních nebo nějakým jiným způsobem. 
4. Nebezpečí odstraňte, pokud se domníváte, že to lze 
 provést bezpečně. 
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At Mondi Štětí, creating 
a safe and healthy workplace 
has the highest priority.
Before starting any work
1. Plan your work. Identify all hazards and assess the risks.
2. Communicate your plan. Warn others about risks that
 may a�ect them.
3. Ensure that you are authorized and have the right 
 competence to perform the work.
4. Check that you have all the equipment and tools you
 need, and that it is in good condition.
5. Verify the location of your work, emergency exits, first
 aid and emergency equipment and how to sound the
 alarm.
6. Report and correct all safety deviations immediately.

In case of an emergency
Here are some general guidelines to follow:
1. Save the ones in immediate danger but do not expose
 yourself to risk. Move to a safe location as soon as possible.
2. Warn others that may be in danger.
3. Alert the emergency service by telephone, a local alarm,
 others around you or some other way.
4. Remove the danger if you believe it can be done safely.
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