PROVOZNÍ ŘÁD SDÍLENÝCH DÍLEN DEPO2015
1. Tento provozní řád je závazný pro všechny osoby a činnosti provozované ve Sdílených dílnách.
Všechny osoby jsou povinny se s nimi seznámit a řídit se jimi.
2. Vstup, pohyb a práce ve Sdílených dílnách je povolen pouze pracovníkům DEPO2015, členům
Sdílených dílen nebo účastníkům kurzů a workshopů za přítomnosti a pod dohledem lektora.
Osobám mladším 18 let je vstup povolen pouze s písemným souhlasem rodiče nebo zákonného
zástupce nebo v jejich doprovodu, osobám mladším 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu
dospělé osoby. Ostatním návštěvníkům je vstup povolen pouze v doprovodu pracovníka
DEPO2015, na jejich vlastní nebezpečí.
3. Prostor Sdílených dílen je vybaven základním ručním nářadím, elektrickým nářadím
a stroji a zařízeními pro práce se dřevem, s plastem, kovem, textilem aj.

4. KAŽDÝ JE POVINNEN:
●

●
●

●
●

seznámit se prokazatelně před započetím práce se s návody k obsluze, bezpečnostními pokyny
všech používaných strojů, nástrojů a zařízení a s možnými riziky ohrožení života
a zdraví při práci;
používat při práci předepsané ochranné osobní pracovní pomůcky;
zajistit před započetím práce vymezení přiděleného pracovního prostoru tak, aby bylo zabráněno
vzniku škody na zdraví či majetku dalších osob, např. ohrazením, mobilní stěnou aj. a využívat
pouze tento přidělený prostor;
provést před započetím práce kontrolu stavu používaných strojů, nástrojů a zařízení,
v případě jakéhokoliv poškození strojů, nástrojů a zařízení toto nepoužívat;
podrobit se na výzvu pověřených pracovníků Sdílených dílen provedení namátkové kontroly na
přítomnost alkoholu a návykových látek. V případě odmítnutí nebude umožněn vstup do prostoru
Sdílených dílen;

5. V PROSTORU SDÍLENÝCH DÍLEN JSOU K DISPOZICI:
●
●
●
●

návody k obsluze požívaných strojů, nástrojů a zařízení;
osobní ochranné pracovní pomůcky – k zapůjčení nebo zakoupení;
dokument Identifikace možných rizik ohrožení života a zdraví při práci;
lékárnička první pomoci, traumatologický plán a evidence úrazů.

6. V PROSTORU SDÍLENÝCH DÍLEN PLATÍ:
●
●
●
●
●
●

zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm (s výjimkou k tomu určených prostor);
zákaz požívání alkoholu a zneužívání návykových látek;
zákaz vstupu se zvířaty;
zákaz jízdy na kole, kolečkových bruslích apod.;
zákaz používání strojů, nástrojů a zařízení k jiným účelům a jiným způsobem než je uvedeno
v návodech a předpisech.
zákaz používání chemických látek a přípravků, které nejsou schválené pracovníky Sdílených
dílen.

7. V PROSTORU SDÍLENÝCH DÍLEN JE KAŽDÝ:
●
●

●

povinen chovat se ohleduplně, zodpovědně a bezpečně a tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani
ostatním a nedošlo ke škodě na zdraví nebo majetku;
povinen dodržovat veškeré předpisy k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a
ochraně životního prostředí, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat
zařízení a vybavení Sdílených dílen nebo ho jakkoliv upravovat nebo opravovat;
povinen nahradit v plné výši způsobenou škodu, ať už úmyslně či v nedbalosti.

8. V případě zjištění jakékoli závady na zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen
neprodleně ukončit práci na zařízení a tuto skutečnost nahlásit pracovníkovi Sdílených dílen.

9. V případě vzniku požáru či nehody se účastníci řídí platnými požárními poplachovými směrnicemi.

