












































































































 

 

Pokyny BP a PO pro krátkodobé pracovní pom ěry  
a zaměstnance smluvních organizací 

Tyto pokyny bezpečnosti práce a požární ochrany jsou určeny pro zaměstnance nastupující do FN Plzeň  
v rámci krátkodobého pracovního poměru (max. 2 měsíce) nebo na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr.  
 
Tito zaměstnanci pracující v areálech FN Plzeň jsou povinni: 
 
1. Respektovat veškerá omezení a zákazy: 

a) Označené výstražnými značkami a příkazy  
b) Zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných toxických látek, zákaz jejich donášení na pracoviště 
c) Zákaz jakékoliv nedohodnuté manipulace se zařízením organizace 
d) Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech objektech. 

 

2. Chovat se tak, aby svojí činností nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo úrazu. 

3. Zdržovat se pouze na sjednaných pracovištích, svévolně je neopouštět, bez vědomí příslušných 
vedoucích zaměstnanců nevstupovat do jiných prostorů a respektovat bezpečnostní a požární předpisy 
daného pracoviště dle pokynů příslušného vedoucího. 

4. Pohybovat se pouze po cestách, které jsou vyznačeny nebo udržovány jako volné a průchodné. 

5. Udržovat pořádek a čistotu, nepoškozovat budovy, sociální zařízení a ostatní majetek FN. 

6. Nezastavovat únikové cesty, rozvaděče, hydranty a hasicí přístroje žádnými předměty a materiálem. 
Tyto prostory musí zůstat stále volné. 

7. Respektovat pracovní řád a požární řád pracoviště.  

8. Znát požární poplachové směrnice a požární evakuační plán. 

9. Nahlásit příslušnému vedoucímu pracoviště každý úraz, ke kterému došlo v době plnění úkolů. 

10. V případě zranění vyhledat 1. pomoc. 

11. Upozornit vedoucí zaměstnance na závady, které by mohly ohrozit bezpečnost práce a zdraví 
zaměstnanců. 

12. Zasahovat do a opravovat el. zařízení je zakázáno. 

13. Nepoužívat stroje, přístroje, spotřebiče a nebezpečné látky bez prokazatelného seznámení s návodem 
k obsluze nebo používání. 

14. Před započetím každé nové práce požádat příslušného vedoucího o pokyny jak bezpečně pracovat – 
seznámení s konkrétními riziky. 

15. Používat předepsané OOPP, jsou-li pro vykonávanou práci přiděleny. 

16. Nevyrušovat ostatní zaměstnance při práci nevhodným chováním, škádlením a žerty. 

 
Zaměstnanec stvrzuje svým podpisem, že byl řádně seznámen s pokyny bezpečnosti práce a požární 
ochrany ve výše uvedeném rozsahu. 

V Plzni dne:       
 

Zaměstnanec:       

 
příjmení a jméno            podpis 

 

Řídící zaměstnanec smluvní organizace:       

 
příjmení a jméno    podpis 

 

Příslušný vedoucí zaměstnanec FN:       

 
příjmení a jméno     podpis 
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