
ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ 
PRINCIPY NET4GAS:1

–  Přilby: schválené přilby musí používat každá osoba pohybující se na provozech a staveništích NET4GAS.
–  Pracovní oděv: při výkonu pracovní činnosti je použití pracovního oděvu povinné; pracovní kalhoty 
 musí být s dlouhými nohavicemi, krátké nohavice nejsou povoleny.
–  Pracovní obuv: bezpečnostní pracovní obuv s ochrannou protiskluzovou podrážkou je nutná. 
 Sandály, tenisky ani jiná lehká obuv nejsou povoleny.
–  Ochranné brýle: jsou povinné při práci v prostoru s klasi�kací zóna 2(1), práci na plynové technologii 
 a do vzdálenosti 1,5 m od plynové technologie a práci, jejíž charakter ochranu zraku vyžaduje 
 (broušení, vrtání, sekání, prašnost, práce se žíravinami, svařování a řezání plamenem a další obdobné práce).

Výjimku tvoří tzv. „administrativní zóny“ na kompresních stanicích, příp. na předávacích stanicích, kde není používání 
osobních ochranných pracovních prostředků vyžadováno. 

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY:3

ŠKOLENÍ:2

Kouření je zakázáno na všech pracovištích. Je povoleno pouze na k tomu určených místech.
Zákaz platí i pro cigarety elektronické.

KOUŘENÍ:9

–  Každý zaměstnavatel je zodpovědný za vyškolení svých zaměstnanců ohledně nebezpečí spojených 
 s prací ve výšce 1,5 metru a vyšší a prací nad volnou hloubkou.
– Práce bez speciálního osobního ochranného vybavení nejsou povoleny ve výšce vyšší než 1,5 metru, 
 pokud není upřednostněna kolektivní ochrana proti pádu (zábradlí).

Výkopy v nezastavěném území hlubší než 1,5 m musí mít stěny zabezpečeny proti sesutí svahováním nebo pažením.

PREVENCE PÁDU, VÝKOPY:5

Všechna lešení a pracovní plošiny musí být zhotoveny, udržovány a odstraňovány v souladu s nařízeními 
NET4GAS identi�kovanými kompetentní osobou/osobami.  Každý zaměstnavatel musí písemně jmenovat 
osobu/y kompetentní k dohledu nad pracemi na lešení. Žádné práce na lešení nebudou povoleny bez 
předchozí kontroly stavu lešení kompetentní osobou zhotovitele nebo NET4GAS. Nedostavěné lešení musí 
být adekvátně označeno a upozorňovat zaměstnance, aby toto lešení nepoužívali.

LEŠENÍ:6

Všechny prohlubně a výkopy na všech provozech a staveništích musí být náležitě označeny, 
aby byla stoprocentně zajištěna bezpečnost. Prohlubně musí být opatřeny bezpečným zákrytem 
a jasně identi�kovány. Vzdálenost mezi bezpečnostní zábranou a hranou výkopu musí být 
minimálně 1,5 m. Za zábranu se považuje i bezpečnostní páska.

BEZPEČNOSTNÍ PÁSKY A ZÁBRANY:7

Veškeré nářadí musí být v dobrém stavu a musí odpovídat podmínkám pro jeho 
bezpečné používání. Používání poškozeného nářadí se striktně zakazuje.

NÁŘADÍ:8

Za práce se zvýšeným nebezpečím jsou považovány práce prováděné v prostorách a na zařízení 
NET4GAS, zejména se jedná o svařování a práce s otevřeným ohněm, práce v prostoru s klasi�kací zóna 
2(1), práce na plynové technologii a práce do vzdálenosti 1,5 m od plynové technologie. Pro tyto práce 
musí být vystaven příkaz „V“ a stanovena požárně bezpečnostní opatření v souladu s „Technickými 
podmínkami  NET4GAS“. Při výkonu těchto prací a při pohybu v prostorách zóna 2(1) platí zákaz 
používaní mobilních telefonů.

PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM, 
SVAŘOVÁNÍ A PRÁCE S OTEVŘENÝM OHNĚM:4

Všechny osoby musí být seznámeny s riziky jejich práce, a to zodpovědnou osobou. 
Všechna bezpečnostní a požární školení musí být prokazatelně zdokumentována 
a musí být doložitelná.

ŠKOLENÍ:

Pohyb osob v areálech NET4GAS a na staveništích je povolen jen po určených a vyznačených komunikacích. 
Vstup nepovolaných osob mimo tyto komunikace je přísně zakázán. Vozidla se v areálech a na staveništích 
pohybují podle vnitřního dopravního značení a dodržují stanovenou rychlost 10 km/hod. na staveništích, 
15 km/hod. na provozech (pokud není místním dopravním značením stanoveno jinak). Na otevřené ložné ploše 
vozidel a na pracovních plochách mechanizmů je přeprava osob přísně zakázána!

POHYB OSOB A VOZIDEL:10
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ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 
PRO ZAMĚSTNANCE A DODAVATELE
Všichni zaměstnanci NET4GAS a dodavatelé se musí chovat v souladu s platnou legislativou, 
souvisejícími předpisy a v souladu s „Technickými podmínkami NET4GAS“. Následující bezpečnostní 
pravidla jsou absolutním minimem pro naplnění základních požadavků na BOZP.

Na mém pracovišti musí
být všichni v bezpečí

Nedostatky
pomáhám řešit

Bezpečnost vždy
až na prvním místě

Vždy bych měl(a)
být příkladem
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