BOZP
Zápis ze dne 16. 11. 2009
Účast:

Omluveni:
Host:

Večeřa, Protivínský, Juraštíková, Adamowiczová, Snášel, Slíva,
Teichmann, Podešva, Kremlingová, Sokolovská, Baštinský,
Hoňková,
Šosták,
Slámová, Dubový

p. Dubový

– Provedl školení účastníků z BOZP a PO, následně proběhl test
znalostí a vyhodnocení testu a vyplnění Protokolů o úspěšném
výsledku testu.

p. Slámová

– informovala o odškodnění 4. pracovních úrazů za měsíc říjen 2009.
Tři úrazy byly odškodněny v plné výši, jeden 50 %.

p. Večeřa

– přečetl dopis p. ing. Hladkého k připomínkám z komise BOZP
dne 12.10.2009. Jedná se o zastínění prostoru řidiče tramvají a
řešení situace na lince 71 – Šenov náměstí. Dopis je přílohou zápisu.

p. Protivínský

– požádal o doplnění krému na ruce pro řidiče, neboť pracují s naftou a
podobnými produkty.
– podívá se na podílový předpis a případně bude krém doplněn do
předpisu o poskytování ochranných a čistících prostředků.

p. Slámová
p. Podešva

p. Večeřa
p. Slámová

– vedoucí provozovny tramvaje Poruba – dílny zrušil poskytování
čistícího prostředku Dreumex, sousední provozovna autobusy Poruba
je fasuje nadále.
– na komisi BOZP dne 10.9. na tento dotaz odpovídal. Nejde o porušení
ze strany vedoucího.
– podívá se na obě připomínky a bude komisi informovat.

p. Kremlingová – podala dotaz na osvětlení prostoru kolem závodové dopravy v ÚDM
Martinov
p. Večeřa
– předloží opět dotaz při 3˚ kontrole.
Dne 18.11. proběhla 3˚ kontrola v Martinově a stav byl projednán na
místě, společně s požadavkem vedoucího zásobování o osvětlení
prostoru před sklady. Byla přislíbena náprava nevhodného stavu.
p. Protivínský

p. Večeřa

– informoval o problému s umístěním tabulky „ Děkujeme, že
nestojíte řidiči ve výhledu“, která tím že je nalepena necelý metr nad
podlahou vozidla není pro průměrně vysokého cestujícího viditelná.
Předložil požadavek na umístění na dveře kabiny řidiče pod nálepku
o doplňkovém prodeji jízdenek, kde by tím pádem byla ve výšce očí
stojících cestujících.
– předloží dotaz při 3˚ kontrole.

V Ostravě 16.11.2009

Večeřa Jaroslav
Předseda komise BOZP

