Návštěvní řád Vývojového a zkušebního centra
AVAPS s.r.o.
Vážení návštěvníci,
Nacházíte se na pracovišti Vývojového a zkušebního centra společnosti AVAPS s.r.o. Přestože se jedná o
moderní pracoviště, je vybaveno těžkou technikou a je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny zaměstnanců
společnosti AVAPS. Prosím respektujte pokyny zaměstnanců společnosti a řiďte se také dále uvedenými
pokyny:

Seznámení s riziky
Rizika hrozící v prostoru vývojového centra:
Mimo obecných rizik (zakopnutí, uklouznutí, pád ze schodů, která jsou popsána v dokumentaci vyhodnocení
rizika a jsou obecně známa, se prosím vyvarujte následujících činností:
Obsluha jeřábu:
 Jeřáb mohou obsluhovat pouze způsobilí a kompetentní pracovníci společnosti AVAPS. Obsluha
jeřábu návštěvami nebo externími pracovníky (s výjimkou servisních pracovníků společnosti Demag)
je zakázána.
 Pohyb osob v prostoru, kde probíhá manipulace s jeřábem je zakázána.
 Opírání žebříku o zkušební rámy a lezení po zkušebních rámech je zakázáno.
Obsluha pece:
 Pec mohou obsluhovat pouze zaměstnanci společnosti AVAPS, prokazatelně seznámení s návodem
k použití.
 Nedotýkejte se horkých částí testovacího zařízení.
 Neuvádějte do chodu testovací zařízení (pec), pokud před ní není umístěn rám s testovaným
vzorkem.
 V průběhu testování se nezdržujte v blízkosti zařízení, pokud to není nezbytně nutné.
 Před zahájením provozu pece odstraňte z pracoviště veškeré hořlavé látky – ať se již jedná o
hořlavé kapaliny, plyny nebo hořlavé materiály jako je papír, hadry nebo plasty.
Dodržujte pokyny obsluhy zkušebního zařízení (pece).
Seznamte se s umístěním bezpečnostních zařízení, hasicích přístrojů a únikových východů.
Lékárnička je umístěna v prostoru administrativního zázemí vývojového centra.
Použijte prosím následující OOPP:






Uzavřená obuv
Kalhoty s dlouhými nohavicemi, pokud možno z materiálu, který odolává vyšším teplotám a nemá
sklony k tavení (nepoužívejte syntetické materiály jako polyester apod.). Triko nebo mikina
s dlouhým rukávem jsou důrazně doporučeny.
Ochranná přilba
Ochranné brýle (není nutné, pokud je přilba opatřena štítem)
Reflexní vesta
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Prostor vyhrazený pro ukládání vybavení
vývojového centra
Prostor, který musí zůstat volný (např,
rozvaděče, HP).
Uzávěr plynu pro testovací pec (HUP je
umístěn zvenku na budově)
Total stop

Emergency stop – bezpečnostní tlačítko k ovládání pece

Prostor pro testování
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