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Šetrenie a evidencia úrazov a nehôd

Ihneď

Okamžite privolať integrovaný záchranný systém (IZS)

Zabezpečiť miesto a
okolie nehody/úrazu

Pri privolaní IZS poskytnúť prvú pomoc a upokojiť postihnutého
Zastaviť stroje, odpojiť siete - elektrinu, plyn
Zdokumentovať – foto, video, náčrt
Zabezpečiť- svedkov, fotodokumentáciu
Zabezpečiť- dychovú skúšku

Do 1 hodiny

Vedúcemu zamestnancovi, riaditeľovi organizačnej jednotky

Nahlásiť

Technikovi BOZP, odboru komunikácie

Do 2 hodín

Manažérovi BOZP

Nahlásiť

Riaditeľovi divízie

Do 24 hodín

SET - vrcholovému manažmentu Skanska

Nahlásiť

Odboru komunikácie - naprieč Skanska

Bezodkladne,
najneskôr do
8 kalendárnych dní
Pokiaľ je to úraz,
ktorého liečba trvá
viac ako 3 kalend. dni
Bezodkladne, hneď
ako to bude možné
Zaznamenať zápis
do knihy úrazov
a RSV systému
Bezodkladne
Urobiť opatrenia
Do 30 dní
Vyhotoviť poučný
list nehody alebo
pracovného úrazu

Napísať záznam o nehode a pýtať sa
na otázky:
1. Čo - k čomu došlo
2. Kde - sa úraz stal
3. Kto - bol poranený, kto bol svedkom
4. Zdroj úrazu - stroje, prostredie
a pod.
5. Príčina úrazu- mechanizmus

Poslať:
1. Polícii SR (len v prípade, že bol spáchaný
trestný čin)
2. Odborovej organizácii
3. Inšpektorátu práce alebo orgánu dozoru
4. Sociálnej poisťovni
5. Vedúcemu pracoviska
6. Zamestnancovi alebo pozostalým

1. Meno a priezvisko
2. Dátum a hodina úrazu / nehody
3. Miesto, kde k úrazu / nehode došlo
4. Činnosť, pri ktorej k úrazu / nehode
došlo
5. Počet hodín pred vznikom úrazu

6. Druh zranenia a zranená časť tela
7. Druh úrazu
8. Zdroj úrazu
9. Príčiny úrazu
10. Mená svedkov úrazu
11. Meno a pracovné zaradenie , kto údaje
zaznamenal

1. Poučiť zamestnancov
2. Upraviť chybné prostredie
3. Opraviť stroje a zariadenia

4. Lepšie vybaviť zamestnancov OOPP
5. Dôsledne kontrolovať dodržiavanie
bezpečnosti

1. Popísať krízový dej
2. Poučenie
3. Diskusia

4. Nápravné opatrenia
5. Preukázateľné oboznámenie zamestnancov
6. Kontrola nápravných opatrení

