
Základní zásady chování doma 
  
Všeobecné zásady bezpečné práce: 
  

- Při každé práci zabezpečte a udržujte pořádek a čistotu. 
- Provádějte pouze činnost, ke které máte dostatek znalostí a zkušeností. 
- Při žádné práci, zejména se stroji a zařízeními, nepožívejte alkohol ani jiné návykové 

látky. 
- Při obsluze strojů, zařízení a spotřebičů se vždy řiďte podle doporučení v návodech 

výrobce. 
- Nepodceňujte ani drobná zranění – i ta Vám mohou bez řádného ošetření způsobit 

vážné zdravotní komplikace. 
- Při práci s ručním nářadím používejte vhodný druh, správnou velikost, dostatečně 

ostré a nepoškozené nářadí. 
- Při používání ručního elektromechanického nářadí s pohyblivým přívodem elektrické 

energie chraňte přívody před poškozením. Před použitím pohyblivý přívod 
zkontrolujte, zda není poškozen. 

- Opravy nářadí, vadných dílů a krytů, vadných spínačů musí provádět odborná servisní 
organizace s využitím organizačních náhradních dílů, doporučených výrobcem nářadí. 

- Dbejte na zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem v koupelně, prádelně 
a ostatních prostorách s přechodně vlhkým prostředím, v těchto prostorách dbejte na 
to, aby nedošlo k namočení elektrospotřebičů a vývodní instalace. V žádném případě 
nepoužívejte elektrické spotřebiče ve vaně nebo sprše ani je z vany nebo sprchy 
neobsluhujte. 

- Při používání řetězových pil, kotoučových pil, křovinořezů dbejte na funkčnost 
řezacího zařízení, ochranných krytů a bezpečnostních zařízení pro startování 
a ovládání chodu motorů. 

- Výměnu žárovek a závitových pojistek provádějte pouze na elektrickém zařízení, které 
je vypnuté hlavním jističem pro příslušný obvod, včetně ověření beznapěťového stavu, 
například zapnutím jiného spotřebiče na příslušném obvodu apod. 

- Při kontrole netěsností u plynných spotřebičů používejte výhradně pěnotvorný roztok. 
- Plynové spotřebiče zapalujte takto: nejprve rozškrtněte zápalku nebo si připravte jiný 

plamen, teprve potom otevřete plyn – nikdy naopak. 
- Láhve s propan-butanem umísťujte nad úrovní okolního terénu. 
- Plynové láhve chraňte před nárazem a pádem. 
- Nevyvařujte prádlo v hrnci v kuchyni na plynovém sporáku, hrozí nebezpečí opaření. 
- Při práci s hořlavými kapalinami nepoužívejte otevřený oheň a dodržujte stanovené 

množství při skladování. 
- Při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami dodržujte pokyny uvedené 

v úvodech. 
- Při aplikaci pesticidů dodržujte předepsanou koncentraci a způsob použití. 
- Žebříky používejte jen pro výstup a sestup a výkon krátkodobých a fyzicky 

nenáročných prací při použití jednoduchého nářadí. Při výstupu, sestupu a práci 
na žebříku buďte k němu otočeni obličejem a vytvořte si možnost přidržovat se 
žebříku oběma rukama. 

- Při manipulaci s břemeny a materiálem musíte dbát na to, aby tyto byly stabilně 
uloženy, zajištěny proti spadnutí či nebezpečnému posunutí, vyčnívající části 
zabezpečeny tak, aby nemohly poškodit jiné osoby či zařízení. 

- Při práci v domácnosti dbejte, aby činností nebyly ohroženy děti. 
  



Používání osobních ochranných pomůcek: 
  

- Při práci v domácnosti používejte vhodný pracovní oděv podle charakteru práce 
a vhodnou obuv. 

- Při práci vždy používejte vhodné (doporučené) osobní ochranné prostředky, 
ochranné pomůcky a ochranné zařízení. 

- Při práci a pomůckami, kdy dochází k odštěpování a odlétávání materiálu používejte 
ochranu zraku. 

- Při práci se žíravými a dráždivými látkami je nezbytné chránit pokožku, zejména 
ruce vhodnými pryžovými rukavicemi, k ochraně těla gumovou zástěru a k ochraně 
očí brýle. 

- Při práci s odmašťovadly a rozpouštědly chraňte ruce chloroprénovými rukavicemi, 
nohy gumovými holinkami. Pokožku ošetřete vhodným krémem. 

- Při práci s břemeny používejte různé pomůcky – přísavky, magnety, nehoupací 
kleště. 

 


