6.17. Lexikon BOZP
http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp
V této části našeho lexikonu naleznete všechny podstatné informace
týkající se bezpečnosti práce.
Legislativa a právní podklad BOZP
Základní právní předpisy
České technické normy – ČSN
Národní politika BOZP
Národní akční program BOZP
Inspektoráty práce
Pokuty za nedodržování BOZP
Odborná způsobilost v prevenci rizik
Seznam držitelů odborné způsobilostí v prevenci rizik –
odkaz
Seznam akreditovaných organizací k provádění zkoušek z
odborné způsobilosti v prevenci rizik – odkaz
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP
Agenturní zaměstnanci – BOZP a PO
Práce více zaměstnavatelů na jednom pracovišti
Prověrka BOZP
Dokumentace BOZP

Školení zaměstnanců
Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik
Základní kroky analýzy a hodnocení rizik
Analýza rizik
Hodnocení rizik
Opatření pro snížení rizik
Informování zaměstnanců
Dokument identifikace a zhodnocení rizik
Metody hodnocení rizik
Osobní ochranné pracovní prostředky
Jednotlivé druhy OOPP
Používání OOPP
Značení a další požadavky kladené na OOPP
Uvádění OOPP na trh
Mycí, čistící a dezinfekční prostředky
Ochranné nápoje
Pracovní úrazy
Nemoci z povolání
Smrtelný pracovní úraz – postup
Pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dnů – postup
Pracovní úraz s pracovní neschopností delší než 3 dny –
postup
Pracovní úraz bez pracovní neschopnosti nebo s pracovní
neschopností do 3 dnů – postup
Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance při pracovním
úrazu
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních
úrazech
Pracovnělékařské služby
Pracovnělékařské prohlídky

Traumatologický plán
Kategorizace prací
Rizikové práce
Prach
Chemické látky
Hluk
Vibrace
Neionizující záření
Fyzická zátěž
Celková fyzická zátěž
Lokální svalová zátěž
Ruční manipulace s břemeny
Pracovní poloha
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Psychická zátěž
Zraková zátěž
Práce s biologickými činiteli
Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu
Pracovní prostředí – pracovní podmínky
Větrání pracoviště
Osvětlení pracoviště
Prostorové uspořádání pracoviště
Sanitární a pomocná zařízení
Zobrazovací jednotky
Práce zakázané těhotným ženám a mladistvým
Práce zakázané těhotným ženám
Práce zakázané ženám, které kojí
Práce zakázané matkám do konce devátého měsíce po
porodu
Práce zakázané mladistvým

Pracoviště
Bezpečnostní značky
Zákazové značky
Výstražné značky
Příkazové značky
Informativní značky
Požární značky
Bezpečnostní signály
Zásady první pomoci
Bezvědomí
Úraz elektrickým proudem
Popáleniny
Krvácení
Šok
Otrava
Poranění kostí – zlomeniny
Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí
Vyhrazená technická zařízení
Vyhrazená tlaková zařízení
Kotle a kotelny
Tlakové nádoby stabilní
Tlakové nádoby k dopravě plynů
Vyhrazená zdvihací zařízení
Jeřáby a zdvihadla
Výtahy
Pohyblivé zvedací pracovní plošiny
Vyhrazená plynová zařízení
Vyhrazená elektrická zařízení
Ruční nářadí
Zásady bezpečného používání jednotlivých druhů
ručního nářadí

Elektromechanické nářadí
Zásady bezpečné práce u jednotlivých druhů
elektromechanického nářadí
Revize a kontroly elektromechanického nářadí
Pneumatické nářadí
Tvářecí stroje
Kovoobráběcí stroje
Dřevoobráběcí stroje
Křovinořezy
Ruční motorové řetězové pily
Manipulační vozíky
Žebříky
BOZP u osamoceného pracovníka
Sektory BOZP
Práce ve výškách
Kancelářské práce
Zemědělství
Lesnictví
Stavebnictví
Stavební řízení
Koordinátor na staveništi
Požadavky na zajištění staveniště
Používání strojů a nářadí na staveništi
Organizace práce a pracovní postupy na staveništi
Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry
Koupaliště, bazény a sauny
Koupaliště ve volné přírodě
Umělá koupaliště
Sauny
Stravovací služby
Skladování a manipulace s materiálem
Skladování hořlavých kapalin

Skladování výbušnin
Skladování nádob s plyny
Dětská hřiště
Lakovny
Nebezpečí při práci v lakovnách
Doprava
Řidiči manipulačních motorových vozíků
Řidiči referenti
Povinná výbava vozidel
Svařování
Požadavky na svářečská pracoviště
Podmínky pro zahájení svařování
Podmínky po skončení svařování
Rizikové faktory při svařování
Svařování plamenem
Svařování elektrickým obloukem
Školy a tělocvičny
Bezpečnost v tělocvičnách a při sportovních aktivitách
Kotelny
Nízkotlaké kotelny
Topiči
Chemické látky
Skupiny nebezpečnosti chemických látek a směsí
Nakládání s chemickými látkami a přípravky
Alkohol na pracovišti
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