ZAMĚSTNAVATEL JE POVINEN
ZAMĚSTNANCE VYBAVIT
Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením
prací vybaven:
 osobními ochrannými pracovními prostředky
 obvazovým balíčkem, je-li práce vykonávána s přenosným
nebo ručním nářadím s ostřím
S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter
pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby
pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první
pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat
rychlou lékařskou pomoc.
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Bezpečnost
a ochrana zdraví
zaměstnanců
při těžbě dřeva

Zaměstnavatel je povinen
zajistit bezpečnost
a ochranu zdraví
Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví
neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky
vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a přijímáním opatření k předcházení rizikům.
Bezpečné pracovní postupy při práci v lese jsou uvedeny
v nařízení vlády č. 28/2002 Sb. Podle tohoto nařízení je
dána povinnost stanovit pracovní postup a organizovat práci
v lese s ohledem na vykonávanou činnost, technologické
postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky,
bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů
a možnost ohrožením zaměstnanců klimatickými
podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních
postupů jsou uvedeny v příloze uvedeného nařízení
a týkají se:







pěstebních prací,
těžby dříví, zpracování vývratů, polovývratů

a polomů, práce s řetězovou pilou,
soustřeďování dříví,
manipulace a skladování dříví,
odvozu dříví,
práce ve výškách.

Řetězová pila

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU VZNIKU
PRACOVNÍCH ÚRAZŮ
ZAMĚSTNANCŮ PŘI KÁCENÍ
STROMŮ JE NEDODRŽENÍ
ZÁSAD BEZPEČNÝCH
PRACOVNÍCH POSTUPŮ

 se stanovenými pracovními postupy a organizací práce
 se způsobem zajišťování první pomoci

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby osamocený
zaměstnanec nebo samostatně pracující zaměstnanec
přerušil práci, pokud nemůže pokračovat v práci bezpečným
způsobem.

ZAMĚSTNAVATEL JE POVINEN
STANOVIT PRACOVNÍ POSTUPY
Zaměstnavatel je povinen stanovit pracovní postupy
a organizovat práci v lese a na pracovištích obdobného
charakteru s ohledem na:
 vykonávanou činnost
 technologické postupy
 zvláštnosti pracoviště a pracovní podmínky
 
bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů

O stavu řetězové pily a době
používání po celou dobu
provozu je zaměstnavatel
povinen vést evidenci.

Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením
prací seznámen:

 spravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem,
pracují-li zaměstnanci osamoceně nebo samostatně

 m
ožnost ohrožení
zaměstnanců klimatickými
podmínkami, povětrnostní
situací.

Zabezpečit správnou funkčnost
bezpečnostních prvků ruční
motorové řetězové pily!

ZAMĚSTNAVATEL JE POVINEN
ZAMĚSTNANCE SEZNÁMIT

