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Bezpečnostné predpisy spoločnosti LGI v priestoroch skladov 
a rámp  

Povinnosťou každého zamestnanca je dodržiavať ich v každej pobočke spoločnosti LGI a ich 
porušenie nahlásiť vedúcemu danej pobočky. 

Upozornenie: Ak sa tieto bezpečnostné predpisy nedodržiavajú, okamžite prerušte 
nakladacie a vykladacie práce. 

 

1. Vstup do pracovného areálu 

• Vstup do pracovného areálu je na vlastné nebezpečie: 
Dodržiavajte všetky príkazy, zákazy, ako aj pokyny uvedené na 

 štítoch! 

• Vstup je možný len do priestorov, na ktoré sa vzťahuje povolenie. 

• Preukaz návštevníka noste na viditeľnom mieste, aby bolo možné 
rozpoznať, že ide o hosťa. 

 

2. Dopravné predpisy pre chodcov 

• Chodci musia používať určené chodníky. 

• Vozovky je možné využívať len vtedy, keď k dispozícii nie je žiadny 
chodník alebo krajnica.  

• Ak sa vozovky využívajú, treba sa držať pri kraji. 

• Od vozidiel musia chodci dodržiavať bezpečnostný odstup 
minimálne 5 m. S vodičom je potrebné nadviazať očný kontakt. 

 

3. Vozidlá 

• V pracovnom areáli platia pravidlá cestnej premávky. 

• Najvyššia povolená rýchlosť predstavuje 10 km/h. 

• Každé blokovanie vnútropodnikovej premávky, ako aj príjazdových 
ciest a odstavných plôch určených pre zásahové vozidlá je prísne 
zakázané.  

• Jazda vozidlom po chodníku je takisto zakázaná.  

• Zastavenie a parkovanie je povolené len na na to určených plochách. 

 

4. Bezpečnosť vodičov nákladných vozidiel 
• Noste reflexnú vestu. 

• Noste bezpečnostnú obuv. 
 

 

• Počas nakládky a vykládky aj pri prestojoch sa musia vodiči zdržiavať 
v na to určených, bezpečných zónach, spoločenských miestnostiach 
alebo v kabíne vodiče. Zdržiavať sa na skladovej ploche je zakázané. 

• Zdržiavať sa v mieste nakládky je povolené len na účel zaistenia 
nákladu a po dohode s personálom zodpovedným za nakládku.  

 

• Nadviažte očný kontakt s vodičom vysokozdvižného vozíka. 

• Pri presune peši používajte označené chodníky. 

• Akékoľvek skracovanie trasy je zakázané. 
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5. Bezpečné nakladanie a vykladanie 

• Odstavenie tovaru a predmetov je možné len na na to určených 
miestach. 

• Jazda s otvorenými klapkami na bočnici a neupevnenou plachtou je 
zakázaná. 

• Príjem a vyzdvihnutie tovaru môže prebehnúť výhradne v určenom 
čase a po vytýčených príjazdových cestách.  

• Odstavené nákladné vozidlá sa na rampách a nakladacích bránach 
musia zabezpečiť pomocou podkladacích klinov. Pri bočnej 
nakládke a vykládke to nie je nutné.   

• Zabezpečte náklad vhodnými prostriedkami (poškodenie materiálu 
prostriedkami na zabezpečenie nákladu sa naúčtuje vodičovi 
nákladného vozidla). 

• Všetky škody spôsobené pri nakladaní a vykladaní je nutné 
zdokumentovať v prepravných dokladoch. 

• Vozidlo je možné odtiahnuť z rampy alebo nakladacej brány až po 
tom, ako bola nakládka alebo vykládka kompletne ukončená, resp. 
keď personál zodpovedný za nakládku či vykládku odtiahnutie 
schválil.  

6. Správanie 

• V celom pracovnom areáli platí zákaz fajčenia. Fajčenie je povolené 
len na označených miestach.  

• V celom pracovnom areáli platí úplný zákaz konzumácie alkoholu a 
drog.  

• Nahrávanie zvukových, obrazových alebo audiovizuálnych záznamov 
je v celkom pracovnom areáli zakázané. 

• Ste povinní dodržiavať pokyny zamestnancov spoločnosti LGI. 
 

 

• Používajte len vyznačené toalety. 
 
 

 

• V prípade núdze opustite pracovný areál najbližším vyznačeným 
núdzovým východom a vyhľadajte vyznačené zhromaždisko.  

• Nehody a núdzové situácie bezodkladne nahláste zamestnancom 
spoločnosti LGI, upresnite druh aj presné miesto nehody alebo 
núdzovej situácie vrátane počtu zranených osôb. 

 

7. Ručenie za škody 

• Za škody ručí spoločnosť LGI v rámci zákonných predpisov len v 
prípade hrubej nedbanlivosti alebo úmyslu.  

• Spôsobené škody okamžite nahláste bezpečnostnej službe v závode 
alebo na mieste ohlasovne vodičov. 

 

8. Kontroly 

• V záujme ochrany osobného majetku a majetku spoločnosti môžu 
pracovníci bezpečnostnej služby alebo ohlasovne vodičov v 
pracovnom areáli vykonať kontroly. Návštevník je na požiadanie 
povinný preukázať sa preukazom a po výzve otvoriť akékoľvek tašky, 
balíky a iné predmety, ktoré má pri sebe. 

• Ak má povolenie na vstup do pracovného areálu motorovým 
vozidlom, podlieha kontrole aj vozidlo a jeho obsah. 

 

 

Škody treba 
nahlásiť! 

Kontrola, 
prosím 


