BOZP Informačný list
CIEĽOVÁ SKUPINA

Všetci dodávatelia pre ENVIRAL a.s., Poľnoservis a.s., MEROCO a.s., RT Logistic a.s.
Vážený dodávateľ,
informujeme Vás o zmene v systéme hodnotenia rizík pred začatím prác, ktoré spadajú pod systém vystavovania písomného povolenia na
práce. Zároveň Vás týmto žiadame o dodržiavanie a implementáciu tejto požiadavky do Vami vykonávaných činností a procesov. Pred
začatím každej práce, na ktoré sa vystavuje písomné povolenie na práce vykonať tzv. pracovný postup (ďalej len Analýza).
Analýza pracovného postupu je jedným z niekoľkých spôsobov identifikácie nebezpečenstiev a ohrození používaných v chemickom
priemysle.
Povinnosť povereného vedúceho prác dodávateľa pred začatím prác vypracovať nižšie uvedený dokument, ktorý predloží vystavovateľovi
povolenia. Až po predložení tohto dokumentu bude možné vystaviť povolenie na prácu a začať samotný výkon. Metóda sa vykonáva na
pracovisku, kde budú samotné práce vykonávané pred vystavením povolenia na práce.
Do procesu vykonania analýzy musia byť zahrnutí všetci členovia pracovnej skupiny. V prípade pokiaľ nie je možná účasť všetkých členov
pracovnej skupiny na procese vykonania analýzy je potrebné zabezpečiť ich oboznámenie s obsahom analýzy.
V prípade rutinných (opakujúcich) sa činností (zváranie, brúsenie, stavba lešení a pod.) analýzy môže byť vypracovaná vopred, ale
členovania pracovnej skupiny ju musia skontrolovať a oboznámiť sa s ňou.
Tento postup nenahrádza povolenia práce.
Rozdelenie zodpovednosti:
Poverený vedúci prác za dodávateľa:
• Vypracovať analýzu pred každou prácou v spolupráci s pracovnou skupinou
• Prediskutovať ohrozenia, nebezpečenstvá a prijaté opatrenia definované v analýze s vystavovateľom povolenia
Vedúci pracoviska (vystavovateľ povolenia):
• Vykonať preverenie analýzy pracovného postupu
• nevydať povolenie na prácu v prípade nepredloženia analýzy/kontroly resp. v prípade ich nekompletnosti
Člen pracovnej skupiny:
• Zúčastniť sa na vypracovaní analýzy pracovného postupu
• Porozumieť jednotlivým pracovným krokom, ohrozeniam a prijatým opatreniam
POUŽITÉ METÓDY:
Analýza pracovného postupu je požadovaná pri týchto činnostiach:

ktorom vznikajú iskry na miestach s nebezpečenstvom vzniku požiaru/výbuchu, alebo na miestach s možnosťou vzniku požiaru/výbuchu.

vzniku požiaru (po čistení).

nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovnej činnosti.

VZOROVÝ FORMULÁR
PRACOVNÝ POSTUP (ANALÝZA)
Vypĺňa vedúci prác v spoluprácií vedúcim prác za dodávateľa
Dátum/čas:

Dodávateľská spoločnosť :
Pracovná činnosť:
Pracovisko:
Povolenie na prácu číslo:
Evidenčé číslo zaistenia a odistenie energií a médií:
Elektro

Plyn

Vzduch

Postup prác

Voda

Chemické
produkty

Iné

B Príkaz č.

Nebezpečenstvá/ohrozenia

Prijaté opatrenia /
Zodpovedný

Schválil:
Meno, priezvisko a podpis vedúceho prác za dodávateľa: ....................................................................................
* v prípade výkonu prác dodávateľskou spoločnosťou

Meno, priezvisko a podpis zmenového majstra: ...................................................................................................
Dodávateľská spoločnosť / spol. EG

Meno, Priezvisko

Dátum

Čas...

Podpis

ZAČATIE prác
*Svojim podpisom potvrdzuje prevzatie pracoviska a zahajuje začatie prác po odpojení energií.

UKONČENIE prác
*Svojim podpisom potvrdzuje, že práce sú ukončené na inštaláciach označených v potvrdení o zaistení a pracovnom povolení, ktoré sa nachádza na prednej strane.
Vyhlasujem, že som zhromaždil skupinu svojich pracovníkov do exteriéru pracoviska na základe menovanej výzvy a že som im zakázal vrátiť sa na pracoviská.

VYPLNENÝ VZOR
PRACOVNÝ POSTUP (ANALÝZA)
Vypĺňa vedúci prác v spoluprácií vedúcim prác za dodávateľa
Dátum/čas:

Externá spoločnosť : XYZ
Pracovná činnosť: Odstránenie prípravku brúsením
Pracovisko: XXX
Povolenie na prácu číslo: 1/2017

01.01.2017 /
9:30 hod.

Evidenčé číslo zaistenia a odistenie energií a médií:
Elektro

Plyn

Vzduch

Voda

Chemické
produkty

Iné

B Príkaz č.

ENV 1

ENV 2

ENV 3

ENV 4

/

/

/

Postup prác
Prehliadka pracoviska

Príprav náradia pre brúsenie el. náradím

Prijaté opatrenia /
Zodpovedný

Nebezpečenstvá/ohrozenia
Betónová plocha pod miestom výkonu práce
znečistená od vytečeného oleja.

Prekrytie znečistených
miest protipožiarnymi
dekami. / ......

Zásah ele. prúdom

Kontrola prívodných
káblov / ..............
Hasiaci prístroj - povinná
výbava / .................
Určené v povolení na /
...............

Nebezpečenstvo vzniku požiaru
Poranenie oka alebo pokožky

Brúsenie - odstraňovanie prípravku

Odlet iskier

Kontrola pracoviska po skončení prác

Nebezpečenstvo vzniku požiaru v drenážnej ryhe

PAH - kontrola odletu
iskier - správnosť
umiestnenia
protipožiarnych diek
Kontrola daného miesta
v PNP - interval 20
minút po dobu 40 minút
/ ......

Meno, priezvisko a podpis vedúceho prác za dodávateľa: ....................................................................................
* v prípade výkonu prác dodávateľskou spoločnosťou
Meno, priezvisko a podpis zmenového majstra: ...................................................................................................
Dodávateľská spoločnosť / spol. EG

Meno, Priezvisko

Dátum

Čas...

Podpis

ZAČATIE prác
*Vedúci prác svojim podpisom potvrdzuje prevzatie pracoviska a zahajuje začatie prác po odpojení energií.

UKONČENIE prác
*Vedúci prác svojim podpisom potvrdzuje, že práce sú ukončené na inštaláciach označených v potvrdení o zaistení a pracovnom povolení, ktoré sa
nachádza na prednej strane. Vyhlasujem, že som zhromaždil skupinu svojich pracovníkov do exteriéru pracoviska na základe menovanej výzvy a že
som im zakázal vrátiť sa na pracoviská.

