Příloha č.5 – Povinné body SHE Plánu, Technologického postupu a Hodnocení rizik

Povinné body SHE plánu
Společnost, název, identifikační číslo postupu a datum
1. Politika firmy pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a životního
prostředí (ŽP):
Uveďte politiku vaší společnosti týkající se bezpečnosti, v případě neexistence politiky prohlášení
o řízení bezpečnosti práce a životního prostředí ve firmě.
2. Organizační struktura a zodpovědnost:
Uveďte organizační strukturu, jak budou zajišťovány práce v areálu Objednatele, včetně určení
odpovědností za BOZP, požární ochranu (PO) a ochranu ŽP.
3. Řízení subdodavatelů:
Zodpovídáte za dodržování předpisů BOZP a PO u všech svých subdodavatelů, včetně jejich
řádného proškolení v souladu s pravidly Mondi Štětí a.s. (MŠ a.s.). (Uveďte, jak přenášíte
požadavky na své subdodavatele, jak zajišťujete výběr subdodavatelů s ohledem na BOZP,
včetně předání jejich seznamů a podepsaných dokladů o proškolení před zahájením práce
odpovědné osobě MŠ a.s.)
4. Identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik:
Uveďte, jakým způsobem identifikujete nebezpečí a hodnotíte rizika u Vámi prováděných prací.
(Např. Hodnocení rizik před zahájením práce provádí XY ve spolupráci s mistrem YZ do
formuláře … Zaměstnanci jsou seznámeni prostřednictvím …. prováděné činnosti v areálu MŠ
a.s. jsou … s těmito nebezpečími…)
5. Postupy pro skoronehody, úrazy:
Jak postupujete v případě vzniku skoronehody/nežádoucí události nebo úrazu v návaznosti na
postupy MŠ a.s. (Tzn., jak evidujete skoronehody, jak zajistíte poskytnutí první pomoci v případě
úrazu a kdo a jakým způsobem úraz nahlásí/vyšetří/stanoví opatření – uveďte Vaše dohodnuté
postupy).
6. Školení zaměstnanců, kvalifikace a dovednosti:
Popište způsob zajištění školení BOZP a PO pro Vaše zaměstnance, včetně doložení příslušné
odbornosti a způsobilosti před zahájením práce. (Tzn. jak často a kdo zajišťuje školení BOZP a
PO pro zaměstnance, včetně „speciálních“ školení – jeřáby, vazači, svářeči apod. a školení
BOZP a PO v areálu Objednatele, kde budou uloženy doklady o školení, kdo zodpovídá za
platnost školení …).
7. Pracovní povolení a pracovní postupy:
Uveďte, kdo a jakým způsobem zpracovává bezpečné pracovní postupy, jakým způsobem jsou s
nimi seznámeni Vaši zaměstnanci, kdy a jak budou předány zodpovědnému zaměstnanci MŠ a.s.
(Tzn., kde budou mít zaměstnanci pracovní postupy pro práci k dispozici, kdo přebírá pracoviště
a podepisuje povolení na práci, u koho budou pracovní postupy a povolení na práci uloženy …)
8. Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP):
Popište zajištění vybavení Vašich zaměstnanců a subdodavatelů osobními ochrannými
pomůckami podle profesí, činností a rizik na pracovišti. (seznam, počet, typ, norma, četnost
výměny, odpovědnost, apod.)
9. Monitorování na pracovišti:
Popište, jakým způsobem budete sledovat dodržování BOZP, PO a ochrany ŽP při práci. (Tzn.
kdo je odpovědný, jakým způsobem kontroluje dodržování a v jakých intervalech, kde jsou
uloženy zápisy o kontrolách, kdo odpovídá za odstranění zjištěných nedostatků …).
10. Dopady na životní prostředí:
Specifikujte způsob likvidace odpadu vzniklého v areálu Objednatele a dopady na ŽP, které se
mohou v průběhu prací vyskytnout (znečištění odpadních vod, emise do ovzduší, znečištění
půdy, hluk, …).

Povinné body bezpečných pracovních a technologických postupů
Společnost, název, identifikační číslo postupu a datum
1. Popis prací, které jsou předmětem tohoto postupu:






termín nástupu na realizaci prací
trvání prací
posloupnost prací,
chronologický sled úkonů (konkrétních pracovních operací)
místo/a provádění prací

2. Požadované zdroje:





pracovní síla (počet pracovníku, pracovní zařazení, kvalifikace)
dozor (stavbyvedoucí, mistr, BOZP)
stroje, nářadí, přípravky, přístroje, spotřební materiál, měřidla, OOPP, lešení, použití
vázacích prostředků, apod.
materiály (stavební materiály, chemikálie, atd.)

3. Stanovení postupů, povinností a nutných opatření:
 popis přístupu na pracoviště (žebřík, lešení, plošina, apod.)
 ohrožení jiných osob (např. ostatních dodavatelů, veřejnosti)
 nebezpečné materiály, hluk, ruční manipulace atd.
 způsob zajištění bezpečného přístupu pracovníků na pracoviště včetně jejich ochrany
proti pádu z výšky nebo do hloubky
 určení kotvících bodů
 uvést druhy a typy použitého kolektivního zajištění např. lešení, podpěrné a ochranné
konstrukce, pracovní a montážní plošiny apod.
 stanovení a vymezení ochranného pásma včetně způsobu zajištění proti vstupu
nepovolaných osob
 způsob dopravy materiálu na pracoviště včetně způsobu zajištění materiálu proti
pádu
 nosnost, druh zdvihacích zařízení a kompetentní osoby k vázání a obsluze
zdvihacích zařízení (dle systému bezpečné práce v jeřábové dopravě příslušného
subjektu)
 způsob zajištění prací nad sebou a zajištění pracovníků na nižších výškových
úrovních
 stanovení podmínek nutných pro přerušení práce ve výšce
 stanovení podmínek pro dopravu osob včetně schválení tohoto postupu
zodpovědným pracovníkem dodavatelé prací
 způsob ochrany před nepříznivými účinky svařování
 postup při dopravě dílců na pracoviště montáže, stanovit vázací prostředky, způsob
zabezpečení prostoru pod místem práce proti vstupu nepovolaných osob
 stanovení délky odpočinku pracovníků
 výsledek průzkumu inženýrských sítí, stanovení požadavků na základě provedených
průzkumů včetně termínu a zodpovědných osob
 způsob zajištění výkopových prací a výkopů. Stanovení sklonů svahů, pažení,
sestupy, kontrolní činnost po silných deštích, stanovení smykových klínů apod.
 způsob zabezpečení okolních objektů dotčených zemními a výkopovými pracemi
 způsob zabezpečení provádějících pracovníků v ochranných pásmech
 el. Vedení, plynových vedení nebo jiných nebezpečných prostorách
 opatření pro zamezení poškození jiných zařízení (ochranné plachty, oddělovací
stěny),
 druh a rozsah kontrol zařízení, mezioperačních kontrol (rozměry, izolace, apod.),






postup pro nakládání s odpadovými vodami a pevným odpadem,
jméno osoby, která jednotlivé kontroly vykoná a formu dokladování (protokol,
záznam)
postup v případě zjištění nesouladu a jeho řešení,
další dle typu prováděných prací

4. Nutná organizační a jiná opatření:




písemná povolení
školení, kvalifikace, lékařské prohlídky
povinnosti jednotlivých vedoucích zaměstnanců

5. Požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky:



zdůvodnění jejich použití (proč nebyla upřednostněna kolektivní ochrana)
konkrétní typy, předepsané kombinace pro každou konkrétní činnost

6. Opatření pro případ havárie, včetně:




způsobu záchrany osob (vyproštění, evakuace apod.)
nahlašovaní všech událostí zástupci Objednatele
zvláštních požadavků na zajištění první pomoci, školení na poskytování 1. pomoci

7. Dočasné systémové úpravy (např. odklonění dopravy, protipožární opatření)
8. Komu bude / byl tento postup předložen, včetně údajů o:




kontrole a aktualizaci
požadovaných změnách
o tom, kdy a komu byl postup předán

9. Monitorování dodržování stanovených podmínek:


kdo je povinen provádět soustavnou kontrolu dodržování předepsaných postupů a
opatření a je odpovědný za jejich dodržování

10. Presenční listina:



jména, datum a podpisy seznámených zaměstnanců
jméno, datum a podpis školitele

Povinné body Hodnocení rizik
1. Metoda
Hodnocení rizik musí být zpracováno s využitím jedné z mezinárodně uznávaných
metod, například metody hodnocení a řízení rizikovosti pracoviště (WRAC), což je
jednoduchá, strukturovaná technika identifikace a analýzy rizik spjatých s úkolem a
vybavením na pracovišti, využívající jednoduché matice, založená na závažnosti
(důsledcích) a pravděpodobnosti, určená k prověření adekvátnosti stávajících či
plánovaných opatření řízení rizik.
2. Obsah
Hodnocení rizik musí obsahovat minimální následující:
 Firma
 Datum provedení hodnocení
 Jméno a odborná způsobilost hodnotitele
 Vysvětlení formy hodnocení včetně vysvětlivek
 Prováděná činnost
 Místo
 Nebezpečí
 Vyhodnocení rizika (pravděpodobnost, závažnost apod.)
o Závažnost může být například definována pomocí 5 faktorů následků
incidentu (např. poskytnutí první pomoci [1], lékařské ošetření [2],
zranění spojené s pracovní neschopností [3], trvalé následky [4],
fatální zranění [5]).
o Pravděpodobnost může být například definována těmito 5 faktory
(vzácné [1], nepravděpodobné [2], možné [3], pravděpodobné [4],
téměř jisté [5]).
o Úroveň rizika může být vypočítána například s využitím vzorce
Závažnost x Pravděpodobnost a zobrazena pomocí matice, jež
definuje oblasti s nízkým (1-3), středním (>3-6), vysokým (>6-12) a
extrémním (>12-25) rizikem.
 Přijatá opatření zahrnují specifická opatření pro snížení rizika, založená na
hierarchii řízení rizika a jsou vyžadována pro každou úroveň rizikovosti.

