NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD společnosti SILON s.r.o.
Tento Návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 01.09.2017

V zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro návštěvníky společnosti SILON s.r.o. je vydán tento
„Návštěvní řád společnosti SILON s.r.o.“ (dále jen Návštěvní řád) platný pro celý areál výrobního závodu v Plané
nad Lužnicí.
I. Základní ustanovení
 Návštěvní řád platí pro návštěvníky, kteří vstupují do areálu společnosti v rámci ohlášené návštěvy a
v doprovodu zástupce společnosti SILON s.r.o. nebo v rámci předem ohlášené a povolené exkurze.
 Společnost si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vykázat z areálu společnosti každou návštěvu, která nebude
respektovat nebo nevyhoví požadavkům tohoto Návštěvního řádu a pokynů průvodce.
 Návštěva bere na vědomí, že prostory areálu společnosti jsou monitorovány kamerovým systémem s možností
záznamu. Při pořizování záznamu a jeho archivaci jsou respektována pravidla stanovená zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Archivovaný záznam je odpovídajícím způsobem
zabezpečen proti jakémukoliv zneužití, je uchováván jen po nezbytnou dobu a přístup k němu má jen omezená
skupina oprávněných zaměstnanců společnosti.
 Návštěvník je povinen zanechat objemná zavazadla na předem určeném místě dle informací průvodce.
 Návštěvník je povinen dbát pokynů zaměstnanců ostrahy, zaměstnanců jednotky dobrovolných hasičů a osob
oprávněných ke kontrole a na jejich žádost prokázat svoji totožnost.
 Zaměstnanec ostrahy areálu je oprávněn provést kontrolu zavazadel a automobilu.
II. Bezpečnostní pokyny pro návštěvníky
 Návštěva vstupuje do areálu společnosti dobrovolně a je povinna respektovat veškeré interní opatření
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravidla pro pohyb v rámci areálu společnosti tak, aby se
nevystavila riziku vzniku újmy na zdraví nebo majetku.
 Návštěva je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k ohrožení či poškození oprávněných zájmů a majetku
společnosti, vč. nemateriálních hodnot (duševní vlastnictví, know-how atp.).
 Návštěvník je povinen se pohybovat pouze po komunikacích pro chodce, dbát zvýšené pozornosti při přecházení
silničních komunikací vzhledem k provozu osobních a nákladních vozidel. Ve výrobních halách se smí pohybovat
pouze po vyznačených „koridorech“ pro pěší.
 V případě evakuace osob v areálu společnosti je návštěva povinna řídit se piktogramy únikových cest a pokyny
osob oprávněných řídit evakuaci.
 Výroba má přednost před návštěvami.
 Návštěvník je povinen dbát na pohyb dopravních prostředků ve výrobních halách, ty mají přednost před
prohlídkou. Návštěvník musí umožnit svým chováním projetí dopravních prostředků.
 Vstup je povolen jen v ochranné vestě, pracovní obuvi nebo ochranných špičkách na botách bez podpatků.
 V případě poranění či poškození, ke kterým dojde nedodržením návštěvního řádu nebo pokynů doprovázející
osoby, nevznikají poškozenému žádné nároky.
Je zakázáno:
 Dotýkat se provozních zařízení, výrobků a obalů, nebo jakýmkoliv způsobem manipulovat se zařízením
společnosti.
 Pořizovat jakoukoliv obrazovou dokumentaci, fotografovat, filmovat apod. v areálu společnosti.
PODMÍNKY EXKURZE
 Exkurze je organizována na základě schválení vedení společnosti SILON s.r.o.
 Exkurze je organizována pro skupiny maximálně 20ti osob starších 16ti let.
 Vedoucí organizované a předem objednané skupiny se po příjezdu ohlásí na recepci administrativní budovy,
kde předá písemné prohlášení o tom, že účastníky exkurze seznámil s pokyny návštěvního řádu.
 Exkurzní trasa je součástí výrobních prostorů společnosti, po které je možný pohyb pouze za doprovodu
určeného průvodce a dle jeho operativních pokynů a po vyznačených trasách.
 Je zakázáno vzdalovat se od skupiny a průvodce mimo trasu. Pokud bude návštěvník chtít exkurzi opustit je
povinen toto oznámit průvodci skupiny, který zajistí jeho bezpečné vyvedení z areálu společnosti.

Základní bezpečnostní a ekologické pokyny pro
návštěvníky areálu SILON s.r.o.
1. Vstup do areálu a výrobních prostor společnosti je možný pouze v doprovodu zaměstnance (odpovědné
osoby).
2. Zákaz vstupu osob mladších 18ti let s výjimkou zvláštního povolení (nevztahuje se na administrativní budovu
AB).
3. Zákaz vstupu pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, stejně tak jako požívání alkoholických nápojů a
jiných návykových látek v areálu společnosti.
4. Zákaz vnášet nebezpečné předměty (střelné zbraně, sečné a bodné zbraně, výbušniny) nebo látky, které by
mohly způsobit škodu na majetku a lidském zdraví.
5. Zákaz jakékoliv neoprávněné manipulace se zařízením.
6. Zákaz kouření mimo vyhrazené prostory, zákaz manipulace s otevřeným ohněm.
7. Zákaz pořizování fotografií a videozáznamů.
8. V areálu platí všeobecná pravidla silničního provozu pro chodce i všechny dopravní prostředky. Maximální
povolená rychlost v areálu je 20km/h.
9. Platí povinnost pohybovat se pouze po vyznačených komunikacích, respektovat bezpečnostní značení,
informační a výstražné tabule, varovné signály a pokyny systému ozvučení areálu.
10. V prostorech výroby, skladů, údržby a laboratoří je nutné použít osobní ochranné prostředky (vestu, pracovní
obuv, popř. ochranné špičky, chrániče sluchu, ochranné brýle), možno zapůjčit na recepci AB a po ukončení
návštěvy je vrátit.
11. Není dovoleno zahájit jakékoliv pracovní činnosti bez povolení oprávněné osoby.
12. Dodržovat předpisy týkající se životního prostředí, požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při
práci.
13. Dodržovat zásady pořádku, čistoty a ohleduplnosti k životnímu prostředí, veškerý odpad odkládat na místa
k tomu určená.
14. V případě mimořádné události volejte na tel. čísla:
Požár – 2333 (381 622333)
Úraz – 2222 (381 622222)
Havárie – 2214 (381 622214)

Hasiči – 150
Záchranná služba – 155
Policie – 158

Osoba vstupující do areálu společnosti nebo určený vedoucí skupiny svým podpisem v knize návštěv
potvrzuje, že tento text četl, správně porozuměl jeho obsahu a zavazuje se dodržovat uvedené pokyny.

