
1. Přesvědčte se před zahájením Vaší 
práce, že ji můžete bezpečně provést. 
Pokud to není možné, ihned  
informujte Vašeho nadřízeného. 
 

2. Pracujte v nebezpečných úsecích 
pouze tehdy, když se zařízení nachází 
v zajištěném stavu. Zabraňte jaké-
mukoliv opětovnému zapnutí zvnějšku 
aplikací Vašeho osobního zámku. 

3. Vždy používejte a nikdy neměňte či 
neobcházejte bezpečnostní zařízení 
– chrání Váš život. 
 
 
 
 

4. Informujte se před zahájením Vaší 
práce o platných bezpečnostních  
předpisech a dodržujte je. 

5. Vždy noste předepsané osobní 
ochranné pracovni prostředky (OOPP).  

6. Nejednejte lehkomyslně. Poruchy  
na zařízeních musí být odstraňovány 
pouze odborným personálem. 

7. Práce od výšky 1 m provádějte pouze 
v zajištěném stavu. 

8. Při skladování předmětů, nádob, 
forem atd. dbejte na jejich bezpečné 
usazení. Zajistěte každý náklad při 
přepravě. 

9. Vady a nedostatky ihned odstraňte 
nebo je okamžitě nahlaste Vašemu 
nejbližšímu přímému nadřízenému. 

10. Dodržujte zákazy kouření a  
zákaz jídla a pití na vyznačených  
pracovištích. Dodržujte zákaz  
omamných látek a alkoholu.

Kontaktní osoby bezpečnosti práce:

www.ksmcastings.com
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Při skladování předmětů, nádob, forem atd. 
dbejte na jejich bezpečné usazení. Zajistěte 
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Iniciativa BOZP skupiny
KSM Castings Group 

Společně bezpečně pracovat. 
Ve zdraví domů.

10 závazných pravidel pro Vaši ochranu.

Společně bezpečně pracovat. 
Ve zdraví domů.

10 závazných pravidel 
pro Vaši ochranu.

Hrádek nad Nisou: Miroslav Novotný
Tel. +420 488 105 -216
Miroslav.Novotny@KSMCastings.com

Nepracujte na zařízeních, která nejsou v bezvadném 
stavu. Neakceptujte nebezpečné stavy. 
Odstraňování vad nepovolanými osobami není 
přípustné. 

Jídlo, pití a kouření je zdraví škodlivé zejména 
při manipulaci s nebezpečnými látkami. 
Omamné látky a alkohol jsou zakázané.

Můžete bezpečně vystoupat a sestoupat? 
Můžete Vaší práci provést bezpečně? 
Jste jištěni proti pádu?

Znáte rizika při přepravě nákladů?
Může být bezpečně přepravován a skladován? 
Je přepravován správným přepravním  
prostředkem?

KSM Castings Group GmbH 
Cheruskerring 38·D - 31137 Hildesheim
info@ksmcastings.com
www.ksmcastings.com
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Přesvědčte se před zahájením Vaší práce, 
že ji můžete bezpečně provést. 
Pokud to není možné, ihned informujte 
Vašeho nadřízeného. 

Pracujte v nebezpečných úsecích pouze 
tehdy, když se zařízení nachází v zajištěném 
stavu. Zabraňte jakémukoliv opětovnému 
zapnutí zvnějšku aplikací Vašeho osobního 
zámku.

Vždy používejte a nikdy neměňte či 
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– chrání Váš život.

 

Informujte se před zahájením Vaší práce 
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Nejednejte lehkomyslně. 
Poruchy na zařízeních musí být odstraňovány 
pouze odborným personálem.

4. 

Bezpečnost, 
kvalita, včasnost dodávek, náklady

Bezpečnost je nejvyšším z našich čtyř  
základních principů a také právě TÍM klíčovým 
prvkem pro náš úspěch. Bezpečnost je 
základním předpokladem pro nás všechny 
– při všem, co podnikáme.

Každý je odpovědný za svoji vlastní 
bezpečnost, ale i za bezpečnost ostatních 
ve svém okolí.

Smyslem těchto 10ti pravidel je 
▪ vytvořit bezpečné prostředí.
▪ zabránit úrazům a škodám na zdraví.
▪ vyvinout kulturu bezpečnosti práce.

Pravidla jsou odvozena z každodenní práce. 
Jejich výsledkem by měla být disciplína a 
stálá účinnost při dodržování bezpečnostních 
opatření – při práci, ale i doma. V zásadě 
platí vždy.

V každém případě však platí pro všechny 
osoby, které pracují pro skupinu KSM Castings 
nebo se zdržují v některém z jejích závodů.

Pokud nějaké pravidlo není dodrženo, klademe 
následující otázky:

▪ proč nebylo pravidlo dodrženo?
▪ bylo pravidlo pochopeno?
▪ jak zajistíme, aby v budoucnu bylo dodrženo?

Tak budeme moci rychle odhalit a odstranit 
slabiny.

Jsme povinni tato pravidla důsledně dodržovat. 
Vědomá porušení mohou vést k disciplinárním 
opatřením. Nezávisle na hierarchii nebo pozici 
– na ochranu nás všech.

Obchodní vedení skupiny KSM Castings Group 
je povinné dodržovat tato pravidla ve všech 
závodech koncernu na celém světě.

Vezměte si pravidla k srdci: pracujte bezpečně 
a chraňte sebe a své kolegyně a kolegy!

Jsou pracoviště a pracovní prostředky čisté 
a v pořádku? Zkontrolujte Vaše pracoviště a  
pracovní prostředky.
Znáte všechna rizika a nebezpečí?

Zajistěte, aby byla všechna ochranná zařízení 
na Vašem pracovišti účinná a bezvadně fungo-
vala. Jakákoliv manipulace s nimi je zakázána.
Bezpečnost má vždy přednost před získaným 
časem.

Jaké OOPP jsou na Vašem pracovišti 
předepsané? 
Jsou k dispozici?
Jsou v řádném stavu? Používáte je?

Jsou Vám známy provozní návody pro Vaše 
pracoviště?
Žádná práce nesmí probíhat bez předchozího 
zaškolení.

Je mé okolí o práci v nebezpečném úseku informo-
váno? Je zařízení v klidovém stavu a je zajištěno? 
Vylučte možnost, že by se opět uvedlo do pohybu 
nebo mohly být jeho části pod napětím.

Můžete poruchu a její odstranění odhadnout?
Může být porucha bezpečně odstraněna? 
Kdo má znalosti a schopnosti k odstranění 
poruchy?


