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Návrh opatření zpravidla obsahuje aktuálně navržená opatření ke snížení rizik či
odstranění zjištěných nebezpečných vlastností či hrozeb. Nicméně zaměstnavatel by
měl být schopen uvést všechna přijatá opatření ke snížení odhalených rizik.
Níže uvedené přehledy umožňují takový soupis. Opatření jsou vedena samostatně pro
každé z pracovišť a vychází z odhalených nebezpečí, k jejichž minimalizaci jsou přijata
preventivní opatření. Jejich uplatnění je uvedeno v samostatném sloupci a umožňuje
tak přehled postupného polepšování pracovišť, jak vyplývalo z nově odhalených rizik
v rámci změny podmínek výkonu práce na konkrétním pracovišti.

Mechanická dílna
Identifikované nebezpečí - riziko
NÁVRH OPATŘENÍ k zajištění bezpečnosti obsluhy
 nebezpečí pádu na rovině
zvýšená kontrola vedoucími pracovníky stavu úklidu úkapů a
rozlivů na pracovišti
úklid na pracovišti zdůraznit v rámci prováděných školení
 nebezpečí požáru
dodržování zakázaných činností
použití vyčleněného hasicího přístroje
 nebezpečí úrazu elektrickým proudem
dodržování předepsaných postupů popsaných ve stručném
Návodu k obsluze na pracovišti
zdůrazněných zakázaných činností
dodržování předepsaných postupů údržby v provozním deníku
 nebezpečí pohmoždění
kontrola dodržování stanovených pravidel ukládání zařízení a
materiálů (ne u okrajů stolů, pevné rovné a stabilní podložky,
vyčleněné prostory pro uložení materiálů a pomůcek)
neponechávání materiálů, výbavy (židle apod.) v komunikačních
prostorech
 nebezpečí pořezání
zákaz odvracení pozornosti od vykonávané práce
dodržování zásad bezpečné manipulace s ostrými předměty
(řezy vést od těla, s předměty „nešermovat“ apod.)
zákaz používání naprasklých ochranných prvků a materiálů
 nebezpečí zachycení a vtažení
dodržování ustrojovací kázně (ne volný oděv či rukávy, dlouhé
vlasy, prstýnky na rukou, apod.)
zákaz odstraňování krytů rotujících částí zařízení
zákaz neoprávněné manipulace s předměty u rotujících částí
 nebezpečí zasažení – vymrštění předmětu
používání ochranných prostředků technického zařízení
používání výrobcem technického zařízení dodaných pomůcek
 nebezpečí zasažení – destrukce pohyblivých částí
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zákaz používání naprasklých brusných kotoučů (kontrola)
pečlivé upnutí brusných kotoučů dle návodu výrobce
nebezpečí zhoršení mikroklimatických podmínek
průběžné větrání místnosti
instalace odsávacího zařízení z místa práce s horkovzdušnou
pistolí
nebezpečí zasažení brusnými parami, částečkami
dodržovat technologické postupy pro broušení a návod výrobce
dodržovat návod výrobce brusky
nesnímat a neodcloňovat ochranné kryty brusky
nebezpečí tepelného popálení
dodržení technologických postupů a návodů na obsluhu
používání ochranných rukavic proti sálavému teplu
nebezpečí expozice výparů
při manipulaci s horkovzdušnou pistolí zajistit důkladné větrání
rizikový faktor: hluk
v případě potřeby použít ucpávky uší z lékárničky, případně
ochranu sluchu
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