
Bezpečnostní pravidla pro návštěvy           
 

                                                                                                                         
Safety rules for visitors                                          Želevčice 5, 274 01 Slaný, Czech Republic 

 Všechny návštěvy jsou povinny hlásit se na recepci nebo na vrátnici. 
All visitors are required to report to the reception desk or to the security desk.  

 

Zákaz pohybu osob pod pracovním prostorem jeřábu. 
The movement of persons below the working space of the crane is prohibited. 

 

Bez ochranné přilby je vstup pod zdvihacím zařízení a dopravníkem zakázán! 
Without a protective helmet admission under the lifting device and conveyor is 
prohibited ! 

 

V celém areálu závodu je zakázáno pořizovat audiovizuální záznamy bez 
povolení doprovázející osoby. 
It is prohibited to make audio or visual recordings on the premises without the 
authorization of the accompanying person.  

POZOR! V celém areálu závodu se nesmí kouřit  a používat alkoholické nápoje 
a návykové látky! 
 It is prohibited to smoke, or use alcoholic or narcotic substances on the premises. 

 

Rychlostní limit v areálu je 20 km/h, parkujte pouze na vyhrazených 
parkovištích. 
The speed limit is 20 km/h. Park only in designated car parks. 

 
Noste viditelné označení „VISITOR“, které je předáno na vrátnici nebo na 
recepci. Podpis v knize návštěv znamená seznámení a respektování těchto 
základních pravidel pohybu po areálu. 
A "VISITOR" tag must be visibly worn at all times. Tags are issued at reception. By 
signing the guestbook you agree that you understand and respect the basic rules of 
movement around the premises. 

 
 

VISITOR 
 

Zákaz likvidace nebo vylévání chemických látek do kanalizace.  
Všechny chemické látky/přípravky vnášené do areálu nahlaste doprovodné 
osobě. 
The liquidation or discharge of chemicals into the sewage system is prohibited. All 
chemical substances/preparations brought onto the premises must be reported to the 
accompanying person. 

 
         

 
Dodržujte bezpečný odstup > 0,5 m od technických zařízení. 
Maintain a safe distance of >0,5 m from technical equipment.  

> 0,5 m 

Mimořádné události – požár, úraz, havárie 

Emergency - fire, injury, accident 

Návštěvy, dodavatelé, řidiči a externí pracovníci pracující na zařízeních 
zaměstnavatele musí být vybaveni reflexními vestami.  
Visitors, suppliers, drivers, and external personnel working on the premises of the 
employer must be provided with reflective jackets. 
 

 

 

Oznamte požár, úraz nebo havárii svému průvodci z Linetu nebo na vrátnici, kde 
se ohlašují požáry a všechny mimořádné události. 
Report any fire, injury, or accident to your Linet guide or to the reception. Fires and all 
emergencies must be reported. 

 
 

Třiďte odpad do určených a označených sběrných nádob. 
Sort your waste to the designated and marked collection containers. 

  

Přesuňte postiženého z nebezpečné oblasti, zabezpečte nebezpečné místo, 
poskytněte první pomoc! 
Move the affected person from the dangerous area, secure the dangerous place, and 
provide first aid. 

 
 

Zákaz vstupu do výroby s koly a s dětmi! 
Entrance to the production area with bicycles or children is prohibited. 

  

Nepoužívejte výtah v případě požáru! 
Do not use the elevator in the case of fire! 

 
Je zakázáno do závodu vnášet zbraně. 
It is prohibited to bring weapons onto the premises.  

V případě nouze respektujte únikové cesty a východy. 
In the case of an emergency, please respect the emergency routes and exits.    

Objekt střežen kamerovým systémem. 
The area is under CCTV surveillance. 
  

Zákaz činností podléhající písemnému povolení – příkaz pro svařování. 
Prohibition of all activities subject to written authorization – command for welding 
activities.  

POZOR! V celém prostoru závodu jezdí vysokozdvižné vozíky.                           
Beware of forklifts in this area. 

 

Zabezpečte místo nebezpečí, použijte hasící přístroj. 
Secur hazard area, use fire extinguisher.  



 


