ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 60193531

Tematický plán a časový rozvrh
pro školení o PO, BOZP, PZH a OŽP1 řidičů AC
(zaměstnanců jiných zaměstnavatelů), kteří vykonávají pracovní činnost na
pracovištích ČEPRO, a.s. – výdejních lávkách PHL
Školení se provádí v tomto rozsahu2:
Všeobecná část:
… 25 minut
1.
Politika IMS. Upozornění na platný Sankční řád ČEPRO, a.s.
2.
Všeobecné povinnosti řidiče vyplývající z požárního nebezpečí, rizik BOZP a ochrany životního
prostředí na pracovišti výdejních lávek a v souvisejících prostorech. Informace o rizicích a
opatření k jejich eliminaci.
3.
Režim vstupu do objektu, evidence vozidel, kontroly AC na vjezdu a výjezdu z areálu skladu
(Propustkový řád).
4.
Rozsah OOPP určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, vyžadovaných pro
pracoviště ČEPRO, a.s.
5.
Postup při plnění AC – seznámení s obsluhou a manipulací na výdejních lávkách, povinnosti
obsluhy.
Místní podmínky:
… 15 minut
6.
Max. povolená rychlost jízdy, trasa k výdejním lávkám, parkování, odstavení vozidla, pohyb
řidičů AC po areálu skladu (dopravní řád).
7.
Způsob zajištění první pomoci. Postup v případě úrazu (výpis z traumatologického plánu).
8.
Rozmístění hasebních prostředků, požárně bezpečnostních a bezpečnostních zařízení a
ostatních bezpečnostních prvků na pracovišti výdejních lávek a zacházení s nimi (požární řád
objektu).
9.
Nakládání s odpady.
10. Postup v případě požáru či jiné havárie (požární poplachové směrnice, plán opatření pro případ
havárie, požární evakuační plán).
11. Praktický zácvik na pracovišti výdejních lávek a souvisejících prostorech,
seznámení s výše uvedenými skutečnostmi na místě3.

… 10 minut

V Praze, dne 1. prosince 2019
Schválili:
podepsal
Ing. Jitka Digitálně
Ing. Jitka Šonková
2019.11.19
Šonková Datum:
12:39:14 +01'00'

pověřen zastupováním společnosti
v záležitostech požární ochrany

Ing. Martin
Pelikán

Digitálně podepsal Ing.
Martin Pelikán
Datum: 2019.11.21
07:36:55 +01'00'

pověřen zastupováním společnosti
v záležitostech bezpečnosti práce

PO = požární ochrana; BOZP = bezpečnost a ochrana zdraví při práci; PZH = prevence závažných havárií; OŽP = ochrana životního
prostředí; AC = autocisterna
2 Pro školení lze využít elektronickou prezentaci umístěnou na určeném pracovišti na skladu, příp. školení prostřednictvím e-learningu.
3 Praktický zácvik na pracovišti výdejních lávek provádí určený zaměstnanec spol. ČEPRO, a.s. vždy při prvním vstupním školení řidiče AC.
Další praktický zácvik provede určený zaměstnanec ČEPRO, a.s. pouze na základě požadavku řidiče, při pochybnostech o znalostech řidiče
nebo při změně technologie. Společnost ČEPRO, a.s. si vyhrazuje právo na změnu tohoto ustanovení (např. po změně provozních podmínek
apod.).
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