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Vítáme Vás ve firmě Progress-Werk Ober-
kirch AG. Bezpečnost našich návštěvníků 
a pracovníků u nás má vysokou prioritu. Pro-
to Vás prosíme, abyste si následující be-
zpečnostní pokyny pozorně pročetli a 
dodržovali je. 
 
 
1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 
 
1.1  Přihlášení / návštěvní průkaz 

 

Osoby nezaměstnané v závodě ob-
drží při přihlášení na re-

cepci/vrátnici návštěvní průkaz. Během 
svého pobytu v podnikovém areálu noste 
prosím průkaz tak, aby byl dobře viditelný. 

Standardní návštěvní průkaz je 
upevněn pomocí magnetu. Mějte 
prosím na vědomí, že se magnety 
nesmí nosit v blízkosti kardiostimu-

látoru. Pokud jste nositelem kardiostimuláto-
ru, nechte si prosím vystavit průkaz k zavě-
šení kolem krku. 
 
1.2  Odhlášení 
 

Po své návštěvě se prosím osobně na recep-
ci/vrátnici odhlašte a odevzdejte svůj ná-
vštěvní průkaz. To může provést také Váš 
průvodce firmy PWO.  
 
1.3  Nařizovací kompetence 
 

Dodržujte prosím pokyny Vašeho průvodce 
z firmy PWO. Dbejte prosím zákazových, 
příkazových a upozorňovacích cedulí v  

 
podnikovém areálu. Nedodržení může vést k 
okamžitému vykázání z podnikového areálu. 
Pokud se zraníte, informujte prosím v každém 
případě svého průvodce z firmy PWO. 
 
1.4  Kouření/alkohol  
 

Kouření je povoleno pouze na 
vyznačených kuřáckých místech. 
V případě potřeby se prosím obraťte na 
průvodce PWO. Není povoleno distri-

buovat či konzumovat tabákové výrobky, alkohol 
či jiné omamné prostředky.  
 
1.5  Zákaz záznamů 

 

Mějte prosím na vědomí, že filmování a 
fotografování není povoleno. 
 

 
1.6 ZACHOVÁNÍ TAJEMSTVÍ 
 
O veškerých informacích o základech, inovacích, 
pracovních metodách, výrobě a dalších podrob-
nostech, se kterými se seznámíte, jste povinnen 
zachovávat tajemství. V případě porušení této 
dohody budete Vy resp. Váš zaměstnavatel po-
vinnen hradit škodu nebo můžete být i trestně 
stíháni. 
 
1.7 RUČENÍ 
 

Vstup do podnikového areálu a ježdění v něm je 
pro osoby nezaměstnané v podniku na vlastní 
nebezpečí. Za Vámi zaviněné věcné škody nebo 
poškození zdraví osob ručíte svými vlastními 
prostředky. 
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2. VNITROPODNIKOVÁ DOPRAVA  
 

V podnikovém areálu platí silniční 
řád a nejvyšší povolená rychlost 
15 km/h. Pro parkování osobního 
vozu v podnikovém areálu potřebu-

jete parkovní povolení. Umístěte prosím toto 
povolení dobře viditelným způsobem za čelní 
sklo a parkujte svůj vůz výhradně na 
přiděleném parkovišti. Dodržujte prosím 
vozové cesty. 
 

Pro jízdní kola, elektrické zdvižné vozíky a 
vysokozdvižné vozíky volte prosím vhodnou 
rychlost, přičemž v závodních halách je 
předepsána jízda krokem. Dodržujte prosím 
vozové cesty a halovými bránami projíždějte 
opatrně. Únikové a záchranné cesty musí 
vždy zůstat volné. 
 

Nehody resp. poškození oznamte prosím ne-
prodleně svému průvodci z firmy PWO resp. 
na recepci/vrátnici. 
 
 
3. POBYT V PODNIKOVÉM AREÁLU  
 

3.1  Cesty pro pěší a dveře 
 

Používejte prosím označené cesty pro pěší a 
dveře. Pěší nesmí procházet svinovacími 
dveřmi. Dávejte prosím pozor na podnikovou 
dopravu a pojíždějící vysokozdvižné vozíky. 
 
 
 
 

 
3.2  Zavěšená břemena 
 

Nevstupujte prosím pod zavěšená 
břemena. 

 
3.3  Uzavřené prostory 
 

Nevstupujte prosím do uzavřených 
prostorů. 

 
3.4  Nebezpečí zakopnutí / nebezpečí 
sklouznutí 
 

Dávejte pozor na místa s ne-
bezpečím zakopnutí či sklouznutí.  

 
 
3.5  Dodržení bezpečnostních pokynů  

 

Dodržujte prosím příkazové a 
upozorňovací cedule, zákazy vstupu 
a firemní pokyny. 

 
3.6  Osobní ochranné vybavení 
 

V závodních halách a na pracovištích 
na dvoře platí povinnost nošení be-
zpečnostní obuvi. 
 

Pokud se v označených hlučných 
zónách zdržujete déle, noste prosím 
chrániče sluchu. Obraťte se prosím 
na průvodce z firmy PWO. Ten Vám 
rád poskytne příslušnou výbavu.  

 
 

 
4. PŘÍPAD NOUZE 
 

Chování při nehodách, požáru a jiném nebezpečí: 
 
4.1  Nouzové volání 
 

Informujte prosím poskytovatele první 
pomoci resp. svého průvodce z firmy 
PWO. 
Zdravotník: provolba 222 
Vrátnice: provolba 300 

 
4.2  Únikové a záchranné cesty 
 

Opusťte prosím ihned nebezpečný pros-
tor a varujte ohrožené osoby. V případě 
požáru se - pokud možno - snažte hasit 
pomocí hasicích přístrojů. 

 

V únikových a záchranných plánech nacházejících 
se v budovách jsou únikové cesty označeny 
zelenou barvou. V případě evakuace se prosím 
dostavte na příslušném shromadišti.  
 
4.3  Nařizovací kompetence 
 

Dodržujte prosím pokyny záchranných služeb a 
závodního hasičského sboru. 
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