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Proprietary and Confidential

Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků společnosti Carrier a pracovníků jejich dodavatelů.
Pravidla uvedená v tomto školicím materiálu musí být bezezbytku přijata všemi dodavateli
vykonávajícími práci v prostorách společnosti Carrier nebo v prostorách zákazníků společnosti
Carrier.

Ujistěte se, prosím, že vždy, když pracujete pro společnost Carrier, tyto základní požadavky plně
dodržujete.

CCR EUROPE Roční školení dodavatelů - Účel



Proprietary and Confidential

CCR EUROPE – Hlášení incidentů
Hlášení a vyšetřování  incidentů (mimořádných událostí) zaměstnanců a 
pracovníků dodavatelů

Všechny incidenty musí být okamžitě hlášeny přímému nadřízenému nebo 
zástupci Carrier (v případě dodavatelů)

Všechny incidenty musí být řádně  vyšetřeny a zdokumentovány 

V rámci interního hlášení musí být reportovány následující typy incidentů:

- všechny  smrtelné úrazy zaměstnanců a pracovníků dodavatelů
- všechny vážné skoronehody, úrazy s pracovní  neschopností, nemoci z povolání 
zaměstnanců
- všechny vážné incidenty s dopadem na životního prostředí
- vážné skoronehody s dopadem na životního prostředí
- incidenty vyžadující aplikaci plánů připravenosti
- incidenty vyžadující vyšetřovaní ze strany orgánů státní správy
- incidenty nebo aktivity, které vedly k zahájení řízení ze strany orgánů státní 
správy

Bude-li to nutné, může být dodavatel požádán, aby se zúčastnil vyšetřování 
incidentu.
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CCR EUROPE – Vyhodnocení rizik
Příslušní vedoucí pracovníci musí zajistit implementaci procesu
identifikace nebezpečí a vyhodnocení rizik před započetím
každého úkolu

Identifikace nebezpečí a vyhodnocení rizik se vztahuje na
všechny servisní a instalační činnosti. Pokud dodavatelé nemají
implementován vlastní proces, musí použit tento standardní
nástroj společnosti Carrier

V případě, že riziko nelze eliminovat nebo účinně snížit na
akceptovatelnou míru, musí být práce zastaveny a o této
skutečnosti musí být neprodleně informován přímý nadřízený
nebo zástupce společnosti Carrier
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CCR EUROPE – Vyhodnocení rizik
Při identifikaci nebezpečí a vyhodnocení rizik je nutné dodržovat
postup dle záznamu a tento vyplnit

Aplikací vhodných opatření musí být zajištěno, že vyhodnocená
rizika jsou eliminována či alespoň efektivně snížena (např.
použitím OOPP, vhodného nástroje apod.)

V některých případech může být nutné informovat pracovníky
zákazníka a vyzvat je k účasti na řešení situace
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CCR EUROPE – Safety First Card / Kontrolní list
Kartu Safety First Card lze použít v případech, kdy zákazník
trvá na provedení práce za nevyhovujících bezpečnostních
podmínek (při vysokém riziku) - zákazník může kontaktovat
vašeho nadřízeného nebo EHS koordinátora

Kontrolní list prevence smrtelných úrazů musí být dodržován za
všech okolností

Pokud byste měli porušit pravidla pro práci s elektřinou či
energiemi (LOTO) nebo pravidla pro práci ve výškách, v činnosti
dále nepokračujte a zajistěte souladu s požadavky pro uvedené
práce

Všichni pracovníci dodavatelů musí mít tyto dokumenty při práci
s sebou
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CCR EUROPE – Základní bezpečnostní pravidla

Cardinal Rules – základní bezpečnostní pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance Carrier a
všechny dodavatele, kteří pro Carrier realizují práce
Všech 10 pravidel bylo vytvořeno na základě závažných nebo smrtelných úrazů
Porušení Cardinal Rules má vždy za následek zahájení disciplinárního řízení!!!
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CCR EUROPE - Základní bezpečnostní pravidla
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Bezpečnost práce při práci na elektrickém 
zařízení

Proudové chrániče – pracovníci musí používat
proudové chrániče na veškerém ručním
nářadí/spotřebičích a přenosných elektrických
zařízeních používaných při servisu, opravách, a
instalacích v prostorách zákazníka.

OOPP
• Ochranné brýle

– Při zásahu do zařízení pod napětím nebo při 
ověřování nulového energetického stavu el. 
zařízení musí být použita ochrana očí

• Dielektrická podložka (1000V)
– Při zásahu do zařízení pod napětím nebo při 

ověřování nulového energetického stavu el. 
zařízení musí být použita dielektrická podložka

• Dielektrické rukavice (1000V)
– Při zásahu do zařízení pod napětím nebo při 

ověřování nulového energetického stavu el. 
zařízení musí být použity dielektrické rukavice 

• Bezkontaktní zkoušečka 
– 50-1000V lze použít pouze pro ověření, že 

zařízení je  řádně uzemněno

Lokální požadavky:
• Všechny pracovní kroky musí být v souladu s
‘Kontrolním listem prevence smrtelných úrazů -
Elektřina’.
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CCR EUROPE – Základní bezpečnostní pravidla
CCR technik je připraven provést testování na zařízení pod
napětím 240V

Použité OOPP:
• Bezpečnostní brýle
• Dielektrické rukavice
• Dielektrická podložka

Dodavatelé, kteří pracují s elektřinou >50V musí být rovněž v
souladu s těmito požadavky
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CCR EUROPE – Základní bezpečnostní pravidla
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Při napětí nad 50V musí být vždy použity:
• Bezpečnostní brýle
• Dielektrické rukavice
• Dielektrická podložka

Při napětí pod 50V neexistují žádné
specifické požadavky na použití OOPP ze
strany společnosti Carrier
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CCR EUROPE – Základní bezpečnostní pravidla

Nulový stav energie lze definovat jak
• Elektřina
odpojení zařízení od zdroje el. energie, zajištění a ověření 
absence energie (např. změření napětí na zařízení)
• Mechanická energie
zastavení a zamezení pohybu např. rotačních částí stroje
• Přírodní energie
zastavení pohybu pohyblivých částí a její zajištění

LOTO Vybavení

Visací zámek
• 1 klíč pro každý zámek
• 2 zámky na osobu
• Všichni zaměstnanci a partnerské firmy musí být vybaveni vlastními 

zámky

Informační štítek
• Na informačním štítku musí být uvedeno jméno a telefonní kontakt 

na pracovníka, který opravu provádí
• Partnerské firmy musí také použít informační štítek, aby bylo možno 

identifikovat, kdo používá LOTO

Petlice (pro více zámků)
• Všichni pracovníci, kteří provádějí úkony na stejném zařízení musí 

mít svůj vlastní zámek a štítek (5 pracovníků = 5 zámků)
• Je.li nutné používat jiné možnosti systému LOTO (ocelové lano se 

zámkem, kryty ventilů apod.) – konzultovat s EHS koordinátorem 
nebo nadřízeným

11

Kontrola nebezpečných energií

Před započetím prací na strojích a zařízeních, 
musí pracovníci vždy identifikovat všechny 
formy nebezpečných energií, přivést je k 
„nulovému energetickému stavu“ a zajistit je 
proti zapnutí. 

Lokální požadavky:
• Všechny pracovní kroky musí být v souladu s ‘Kontrolním

listem prevence smrtelných úrazů - Elektřina’.
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CCR EUROPE – Základní bezpečnostní pravidla
CCR technik se chystá vypnout zařízení, aplikovat LOTO a ověřit
nulový energetický stav na zařízení

Použité OOPP
• Bezpečnostní brýle
• Dielektrické rukavice
• Dielektrická podložka

Použité LOTO vybavení;
• Visací zámek
• LOTO štítek

Dodavatelé, kteří pracují s elektřinou >50V musí být rovněž v
souladu s těmito požadavky
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CCR EUROPE – Základní bezpečnostní pravidla

Lokální požadavky:
• Všichni pracovníci vykonávající práci ve výšce či nad volnou hloubkou více než 1,5 m musí používat OOPP pro práci ve

výškách, není-li bezpečnost zajištěna prostředky kolektivní ochrany, a musí být prokazatelně seznámeni s jejich použitím.

• Každý zaměstnanec pracující na žebříku chodidly výše než 5 m nad terénem musí používat OOPP pro práci ve výškách.
Při lezení po žebříku musí být vždy zachován tříbodový kontakt (dvě nohy-jedna ruka, dvě ruce-jedna noha…).

• Rizika práce ve výškách musí být před zahájením práce vyhodnocena a pracovník je povinen pročíst si a jednat v souladu
s Kontrolním listem prevence smrtelných úrazů - Práce ve výškách.
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Práce ve výškách

Všichni pracovníci vystaveny riziku pádu při více než 
1,5m musí být zajištěni odpovídajícím způsobem. Při 
pracích v podkrovích a podhledech musí být zajištěno 
dostatečné osvětlení a dostatečná nosnost povrchu, na 
kterém se pracovníci pohybují.
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CCR EUROPE – Základní bezpečnostní pravidla

Lokální požadavky:
• Při dohledu na vedení břemene musí pracovník udržovat přímý vizuální kontakt s operátorem a

používat odsouhlasený způsob komunikace.
• Ruce se nesmí používat pro usměrňování zavěšeného břemene.
• Při rekonstrukcích nebo instalacích dávejte pozor na manipulaci s břemeny pomocí jeřábů a

pohybujte se po bezpečných cestách pro pěší.
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Zavěšená břemena

Práce a pohyb pracovníků pod zavěšeným
břemenem jsou zakázány.
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CCR EUROPE – Základní bezpečnostní pravidla
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Motorová vozidla:

Všechna vlastněná  nebo pronajatá vozidla musí   
být vybavena bezpečnostními  pásy
na předních i zadních sedadlech a tyto musí být při jízdě použity

Motocykly a ostatní dvou a třístopá vozidla nesmí být používána bez 
písemného schválení.
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CCR EUROPE – Základní bezpečnostní pravidla

Lokální požadavky
• Stísněné prostory v areálu Carrier a u zákazníků musí být identifikovány a musí být písemně

stanoven postup bezpečného vstup do takovýchto míst.
• Pro práci ve stísněných prostorách, které jsou vyhodnoceny jako nebezpečné, je nutné speciální

povolení.
• Seznam stísněných prostor musí být udržován v aktuálním stavu.
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Stísněné prostory

Všechny stísněné prostory musí být identifikovány,
písemné postupy pro bezpečný vstup stanoveny a 
dodržovány.
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CCR EUROPE – Základní bezpečnostní pravidla

Lokální požadavky
• V prostorách, kde s e pohybují VZV i chodci musí být viditelně označeny uličky určené pro chodce

a pro VZV.
• Při vykládce/nakládce pomocí VZV vždy vykládané/ nakládané vozidlo zajistěte proti pohybu klíny.
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Poháněná průmyslová vozidla (PPV)

Ve výrobních prostorech, v prostorách s vysokým pohybem chodců
či jinými významnými riziky musí mít PPV rychlost max. 10 km/h.

Vozidla nakládaná a vykládaná pomocí PPV musí být zajištěna proti pohybu.

Na PPV platí zákaz převozu osob a nelze tyto využívat jako plošinu pro práce ve 
výškách.
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CCR EUROPE – Základní bezpečnostní pravidla

Lokální požadavky
• Pracovníci smí používat pouze řádně revidované a před každým úkonem zkontrolované stroje či

zařízení. Pracovníci nesmí pracovat na stroji nebo zařízení v případě, kdy hrozí, že by mohlo dojít ke
kontaktu části jejich těla s pohybující se nebo rotující části stroje nebo zařízení.

• Jestliže na stroji či zařízení pracuje současně 2 a více pracovníků musí tito dbát bezpečnosti ostatních
a používat dohodnutý způsob vzájemné komunikace.

• Nepoužívejte stroje a zařízení s poškozenými nebo nefunkčními bezpečnostními prvky.
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Zabezpečení strojů

Při běžném používání strojů/zařízení je pracovníkům
zakázáno zasahovat do  bezpečnostních  prvků  
nebo  tyto vyřazovat z funkce.

.
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CCR EUROPE – Práce na elektrickém zařízení/LOTO – Pracovní postup

• Bezkontaktní zkoušečkou ověřte nulovou přítomnost napětí na kostře

• Při práci na zařízení pod napětím použijte odpovídající OOPP:

• Bezpečnostní brýle

• 1000V dielektrické rukavice

• 1000V dielektrickou podložku

• Nevodivý žebřík

• Vypnuté zařízení zabezpečte proti nechtěnému spuštění  aplikací systému LOTO

Visací zámek + štítek

Pro více pracovníků použijte petlici
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CCR EUROPE – Práce na elektrickém zařízení – Bezkontaktní zkoušečka

Používání bezkontaktní zkoušečky bylo zavedeno z důvodu prevence vzniku smrtelných úrazů

Použití bezkontaktní zkoušečky eliminuje riziko úrazu elektrickým proudem u zařízení, které není
řádně uzemněno

Příklady částí zařízení, které mohou být potenciálně pod napětím: vnější kryt elektrických panelů, 
kompresory, kovové rámy apod.

Mnoho techniků má zkušenosti s různými částmi zařízení pod napětím
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CCR EUROPE – Bezkontaktní zkoušečka - Specifikace

CCR požadavky na bezkontaktní zkoušečky
• Měřící rozsah 50-1000V
• Prohlášení o shodě CE
• Kategorie 3 nebo 4
• Např. Greenlee GT – 12 detektor napětí plně vyhovuje požadavkům CCR
• Lze použít i jiný typ zařízení stejných parametrů

21



Proprietary and Confidential

CCR EUROPE – Bezkontaktní zkoušečka - Specifikace
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Tato...

Nebo tato...

Nelze použít - citlivost je 90-1000V, kategorie není 3 nebo 4

Běžné bezkontaktní zkoušečky - citlivost 90-1000V - nesplňují požadavky Carrier, 
nelze je proto použít !!!

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://admirablelocksmiths.co.uk/Resources/cross.jpeg&imgrefurl=http://admirablelocksmiths.co.uk/failed.html&usg=__Pm4XvwAAguNGJKGreV6OJ9QDec4=&h=350&w=350&sz=10&hl=en&start=36&um=1&tbnid=_YlXH6IKKxMijM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images?q=failed+cross&ndsp=20&hl=en&sa=N&start=20&um=1
http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://admirablelocksmiths.co.uk/Resources/cross.jpeg&imgrefurl=http://admirablelocksmiths.co.uk/failed.html&usg=__Pm4XvwAAguNGJKGreV6OJ9QDec4=&h=350&w=350&sz=10&hl=en&start=36&um=1&tbnid=_YlXH6IKKxMijM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images?q=failed+cross&ndsp=20&hl=en&sa=N&start=20&um=1
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CCR EUROPE – Bezkontaktní zkoušečka – Test funkčnosti
Test funkčnosti bezkontaktní zkoušečky lze provést na:

• Zásuvce

• Vypínači

• Rozvaděči

• Nebo jakémkoliv jiném el. zařízení s napětím nad 50V

Jak vyzkoušet funkčnost bezkontaktní zkoušečky?
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Jestliže  není k dispozici žádný zdroj el. energie k testování, proveďte test např. v 
kanceláři nebo jinde

Nezapomeňte, že bezkontaktní zkoušečka napětí pouze detekuje, nikoli měří!!

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.ridgewaypartnership.co.uk/redtick.jpg&imgrefurl=http://www.ridgewaypartnership.co.uk/accreditations.html&usg=__n7zS5bVXyfxuDlMpXpBB24ngvR8=&h=291&w=220&sz=10&hl=en&start=7&um=1&tbnid=mwKEaZ0M2XVaEM:&tbnh=115&tbnw=87&prev=/images?q=red+tick&hl=en&sa=N&um=1
http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.ridgewaypartnership.co.uk/redtick.jpg&imgrefurl=http://www.ridgewaypartnership.co.uk/accreditations.html&usg=__n7zS5bVXyfxuDlMpXpBB24ngvR8=&h=291&w=220&sz=10&hl=en&start=7&um=1&tbnid=mwKEaZ0M2XVaEM:&tbnh=115&tbnw=87&prev=/images?q=red+tick&hl=en&sa=N&um=1
http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.ridgewaypartnership.co.uk/redtick.jpg&imgrefurl=http://www.ridgewaypartnership.co.uk/accreditations.html&usg=__n7zS5bVXyfxuDlMpXpBB24ngvR8=&h=291&w=220&sz=10&hl=en&start=7&um=1&tbnid=mwKEaZ0M2XVaEM:&tbnh=115&tbnw=87&prev=/images?q=red+tick&hl=en&sa=N&um=1
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CCR EUROPE – Bezkontaktní zkoušečka – Test funkčnosti

• Vhodným místem pro testování funkčnosti je funkční zásuvka 
(kde fungují jiné přístroje)

• V případě, že v blízkosti není žádná zásuvka, lze testování 
provést na kabelech nebo jiné elektrické instalaci pod napětím 
– osvětlení, atd.

24

Bezkontaktní zkoušečka prověřuje přítomnost napětí

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.ridgewaypartnership.co.uk/redtick.jpg&imgrefurl=http://www.ridgewaypartnership.co.uk/accreditations.html&usg=__n7zS5bVXyfxuDlMpXpBB24ngvR8=&h=291&w=220&sz=10&hl=en&start=7&um=1&tbnid=mwKEaZ0M2XVaEM:&tbnh=115&tbnw=87&prev=/images?q=red+tick&hl=en&sa=N&um=1
http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.ridgewaypartnership.co.uk/redtick.jpg&imgrefurl=http://www.ridgewaypartnership.co.uk/accreditations.html&usg=__n7zS5bVXyfxuDlMpXpBB24ngvR8=&h=291&w=220&sz=10&hl=en&start=7&um=1&tbnid=mwKEaZ0M2XVaEM:&tbnh=115&tbnw=87&prev=/images?q=red+tick&hl=en&sa=N&um=1
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CCR EUROPE – Bezkontaktní zkoušečka – Kde ji použít
Funkční bezkontaktní zkoušečku použijte před přímým dotykem u všech zařízení, které by mohly být
pod napětím;
• rozvaděče
• rámy chladících jednotek
• kovové rámy různých zařízení atd.
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Nepoužití bezkontaktní zkoušečky je vnímáno jako porušení bezpečnostních pravidel
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