
Prevádzkový poriadok pre prácu s expozíciou vibráciám
vypracovaný v súlade s nariadením vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády SR č. 629/2005 Z. z.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa 
právnická osoba - obchodné meno a sídlo, alebo
fyzická osoba-podnikateľ - obchodné meno a miesto podnikania,
IČO,
zodpovedná osoba prevádzkovateľa
závod/prevádzka - názov a adresa,
pracovisko - názov a adresa.

Posudok o riziku (posúdenie rizika podľa § 3 nariadenia vlády č. 416/2005 Z. z. vrátane kategorizácie prác)
uviesť ako samostatnú prílohu č. 1

Údaje o umiestnení zariadenia alebo pracoviska s výskytom vibrácií

Bezpečné pracovné postupy pre jednotlivé pracovné činnosti s expozíciou vibráciám
stručný popis/charakteristika činnosti pracoviska, 
	zdroje vibrácií,
	pracovné postupy pre jednotlivé pracovné činnosti s expozíciou vibráciám vrátane dĺžky trvania expozície vibráciám.

Preventívne a ochranné opatrenia pre jednotlivé pracovné činnosti s expozíciou vibráciám
	technické, technologické, organizačné a iné opatrenia na zníženie rizika z expozície vibráciám, 

- vykonané, plánované opatrenia (vymenovať konkrétne),
	kontrola dodržiavania týchto opatrení, meno zodpovedného pracovníka za kontrolu,
	individuálna ochrana pred vibráciami pôsobiacimi na ruky (druh, spôsob správneho používania, údržba a výmena - frekvencia a podmienky výmeny),
	spôsoby údržby pracovných prostriedkov a zariadení na pracovisku,
	organizácia práce (zmennosť, prestávky - zaradenie, dĺžka, určenie miesta prestávky),
	zabezpečenie ochranného odevu a ochranných rukavíc pre zamestnancov vystavených chladu a vlhku,
	iné (špecifické pre daného zamestnávateľa),
	zabezpečenie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci pre zamestnancov (vstupné, periodické a výstupné, ak vykonávajú rizikové práce alebo podľa osobitných predpisov, napr. § 30e zákona č. 355/2007 Z. z., kto ich vykonáva, frekvencia).


Spôsob informovania zamestnancov o rizikách spojených s vykonávaním práce, o rizikách vyplývajúcich z týchto faktorov pre zamestnancov vrátane  preventívnych  ochranných opatrení
Zamestnávateľ informuje
	o možných rizikách vyplývajúcich z expozície vibráciám,   
	o výsledkoch posúdenia rizík,
	o limitných hodnotách a akčných hodnotách expozície vibráciám,
	o výsledkoch merania vibrácií,
	o vykonaných alebo navrhovaných opatreniach na odstránenie alebo zníženie vibrácií, 
	o bezpečných pracovných postupoch znižujúcich expozíciu vibráciám na najnižšiu možnú mieru,
	o dôvode a spôsobe zisťovania príznakov poškodenia zdravia v súvislosti s expozíciou vibráciám,

o lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k práci (podmienky, za ktorých majú zamestnanci nárok na lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, periodicita, spôsob zabezpečenia),
	o výskyte chorôb z povolania a ich príčinách,
o všetkých zmenách podmienok na pracovisku, pracovných postupoch, materiáloch, pracovných prostriedkoch a pod.

Forma školenia (individuálne, kolektívne)
Frekvencia školenia
 
Príloha: Posudok o riziku


Dátum:							pečiatka a podpis prevádzkovateľa




Prevádzkový poriadok vypracoval:



