• Provádět provozní záznamy podle
ČSN 69 0012 nebo provozních pokynů.
• Dbát o pořádek a čistotu v prostoru
umístění nádoby, jakož i o přístupnost tohoto prostoru.
• Dbát, aby se v pracovním okolí nádoby nezdržovaly nepovolané osoby.
• Zajistit, aby hlavní jistič elektrické
energie a ovládání bezpečnostního
zařízení byly vždy volně přístupné.

• Přítomnost nadřízeného zaměstnance na pracovišti obsluhy nádob
nezbavuje obsluhu zodpovědnosti
za obsluhu nádob.
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• Mít vždy funkční nouzové osvětlení
(ruční svítilnu).

• Vypracovat provozní pokyny na podkladě pokynů pro uvádění nádob do
provozu a technické dokumentace
výrobce nebo dovozce nádob, jestliže charakter provozu nádoby tyto
pokyny z hlediska hospodárnosti
a bezpečnosti vyžaduje.
• Stanovit jednoho, popř. více pracovníků zodpovědných za provoz
nádob.

• Po ukončení směny předat dle
provozních pokynů řádně zařízení
svému nástupci nebo nadřízenému
zaměstnanci a ohlásit jim všechny
neobvyklé jevy a mimořádné okolnosti, které se vyskytly během směny u nádob.

• Zajistit odbornou způsobilost všech
pracovníků podílejících se na provozu, obsluze, opravách, údržbě,
kontrole a revizi nádob a soustavně
sledovat jejich činnost.

• Provést nahlášení nadřízenému  
nadřízenému zaměstnanci, pokud je ti nevolno nebo se vyskytla
jiná překážka, aby za tebe zajistil
odborně kvalifikovanou náhradu
z důvodů obsluhy.
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Základní povinnosti
pro činnosti u vyhrazených
technických zařízení

• Zajistit v rámci plánované údržby
provádění kontrol, revizí a zkoušek.
• Zajistit nové nastavení, seřízení
a odzkoušení pojistných ventilů, případně zajistit jejich výměnu.
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• Zajistit, aby při provozu, obsluze,
údržbě a opravách nádob byly dodržovány příslušné předpisy, místní
provozní řády, návody pro obsluhu
od výrobce nádoby, pokyny, normy,
jakož i příkazy a pokyny orgánů inspekce práce.

Základní povinnosti pracovníka odpovědného za provoz nádob
• Sledovat provoz nádob z hlediska
bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti.

Základní povinnosti obsluhy
• Poznat, ovládat a obsluhovat všechna zařízení na pracovišti sloužící
k zajištění bezpečného a hospodárného provozu a úspěšně zasáhnout
i za mimořádných okolností.

• Pro práci, revize a kontrolní prohlídky v nádobách zajistit potřebnou
pracovní výstroj, zejména ochranné
prostředky, bezpečnostní osvětlení,
případně i jiné prostředky k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví.

• Zabezpečit, aby nebyly provozovány
nádoby bez předepsané dokumentace, bezpečnostní výstroje, jakož
i nádoby, u kterých nebyly provedeny
revize a zkoušky nebo u nichž je známo, že by mohly ohrozit bezpečnost
provozu nebo zdraví a život.

• Vybavit
pracoviště
lékárničkou
pro případ poskytnutí první pomoci.

• Nahlásit všechny změny reviznímu
technikovi.

• Ohlásit neprodleně každou poruchu,
závadu nebo neobvyklý jev při provozu nádoby a jejího příslušenství
nadřízenému zaměstnanci.

• Vést přesnou evidenci všech nádob
a jejich změn, zajistit spolehlivou
úschovu a přístupnost dokumentace
k nádobám.

• Sledovat a podle potřeby provádět
opatření, aby byly nádoby náležitě
obsluhovány, udržovány, přezkušovány a kontrolovány včetně bezpečnostní výstroje.

• Odstavit ihned nádobu z provozu při
nebezpečí z prodlení nebo nepodnikne-li nadřízený pracovník opatření
k okamžitému odstranění hrozícího
nebezpečí.

• Spolupracovat s revizním technikem
na vypracování plánu revizí.

• Zúčastnit se kontrol, revizí a zkoušek
nádoby tak, abys jako obsluha sám
znal  její stav.

• Stanovit způsob vedení provozních
záznamů.
• Zajistit odstranění zjištěných závad
z průběhu provozu, po kontrole
nebo revizi a zkouškách nádob.
• Jestliže není možnost provádět údržbu a revize vlastními pracovníky,
tak tuto činnost zajistit jiným způsobem.
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• Zajistit přípravu nádob k revizím,
kontrolním prohlídkám a zkouškám.
• Dbát pokynů revizního technika.
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• Dbát příkazů nadřízeného zaměstnance, pokud nejsou v rozporu
s příslušnými předpisy a povinnostmi
pracovníka pověřeného obsluhou.

• Kontrolovat a zkoušet výstroj nádoby dle předepsaného rozsahu
a o výsledku kontrol a zkoušek
provést záznam.
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