
 

                    PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY                                                                                                                             

         

 

Vítáme Vás v areálu naší společnosti Fritzmeier s.r.o. ve Vyškově. 

Při vaší návštěvě prosím dodržujte následující pravidla: 

� Chovejte se, prosím, tak, abyste neohrožovali život, zdraví a majetek vlastní ani ostatních. 

� Předcházejte mimořádným událostem (úrazy, havárie, požár, znečištění ŽP apod.). 

� Nevstupujte do areálu pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek, ani je nevnášejte na pracoviště. 

� Kouření je povoleno pouze na vyhrazeném prostoru. 

� V areálu je zakázáno fotografovat i filmovat, pokud toto není výslovně povoleno vedením společnosti. 

� V areálu dodržujte maximální rychlost 10 km/h. 

� Respektujte přednost manipulačních vozíků mimo vyhrazené cesty. 

� V areálu se pohybujte pouze po vyznačených cestách a v doprovodu určených zaměstnanců; mimo vyznačené 
cesty je třeba se pohybovat co nejméně a vždy s použitím výstražné vesty. 

� Využívejte parkoviště vyhrazené pro návštěvy. 

� Při pohybu v areálu používejte pevnou, uzavřenou obuv s rovnou podrážkou. 

� Zdržujte se pouze na vyhrazených pracovištích, nepohybujte se svévolně bez doprovodu po areálu společnosti. 

� Nedotýkejte se strojů, zařízení, materiálu, odpadů apod. bez pokynu doprovodu; udržujte bezpečnou 
vzdálenost od strojů, dopravních, úložných a manipulačních prostředků. 

� Naše stroje, zařízení a média je možné použít pouze se souhlasem kontaktní osoby a ve stanoveném místě. 

� Řiďte se bezpečnostními značkami. 

� Vstup nezletilých do 15 let je povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce. 

� Příchod a odchod nahlaste na vrátnici areálu. Řiďte se pokyny strážní služby. 

� Udržujte pořádek a čistotu. 

� V areálu naší společnosti dále dodržujte všechny  právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

� Při delším pobytu se seznamte s Integrovanou politikou kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a dodržujte její zásady. 

 

 

 

 

Seznámení se s těmito pravidly potvrďte  svým podpisem na výzvu na vrátnici při vstupu do areálu ! 

 


