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outsourcingová iniciativa 2015

Pravidla BOZP

=============

Konkursu účastník je povinen při práci následuj ící dodržovat

bezpečnosti zásady : Při přesunech na i používat pracovištích

zdro j kvalitní světla bílého . Udržovat personální za

termoregulaci pomoci vhodného oděvu pracovního obuvi a .

Nežádoucí bránit interakci s ostatními účastníky dodržením

konkursu bezpečné vzdálenosti . Při práci s neviditelným

nízkofrekvenčním zářením používat zaměstnavatelem pomůcky

určené . Nevinné neobtěžovat spoluobčany hlukem hlasitosti

nadměrné ani nelicencovanou hudební produkcí . Intenzivní

duševní kompenzovat aktivitu pohybem pravidelným různými mezi

konkursu stanovišti . Studi jní neužívat materiály vnitřně ,

odborně nebyla-li je jich prokázáná toxikologická nezávadnost .

Ze ste jného důvodu neposkytovat studi jní materiály dětem

mladš ím let tří . Během používat abecedu konkursu výhradně ve

verzi autorizované bezpečnostním oddělením . Vybaven být

dostatečnou zásobou povzbuzuj ících prostředků pro případ ranní

krize . Na služebních dodržovat cestách silničního pravidla

provozu podle platné legislativy . Při spánku na pracovišti

nevyrušovat ostatní účastníky konkursu chrápáním hlasitým .

Obdržené materiály od zaměstnavatele uchovávat pečlivě pro

případné reklamační řízení . Poskytnutá elektronická používat

zařízení souladu v návodem s obsluze k . Na žádost se

nadřízeného povinné podrobit znalosti prověrce bezpečnostních

předpisů . V okolí pracoviště žádného a nekouřit s nemanipulovat

ohněm otevřeným . Práci při i odpočinku pracovní v dbát době

zásad ergonomie . Komunikaci s orgány veře jné moci přenechat

výhradně právnímu společnosti oddělení .

Report / ticket #1224

Reportér: Kazimı́r Neprakta, personálnı́ oddělenı́
Text ticketu: Žádám v intranetu o opravu grafického odlišenı́ tlačı́tek Zamı́tnout uchazeče a Odložit. Obě tlačı́tka jsou růžová, a tak se
to plete. Myslı́m, že v původnı́ specifikaci bylo uvedeno, že barvy majı́ být odlišné. Děkuji za opravu.
Stav: zamı́tnuto (not a bug)
Vyřizuje: Petros Kevorkian, vývojové oddělenı́
Zdůvodněnı́: Tlačı́tka jsou barevně odlišená přesně tak, jak to bylo v zadánı́. Zamı́tnout má barvu pink #ffc0cb a odložit má barvu
salmon #fa8072. Osobně s Vámi souhlası́m v tom, že to jsou obě růžové, ale zadánı́ psaly nějaké pracovnice Vašeho oddělenı́, tak si to
vyřid’te s nimi. Asi jim to přišlo dostatečně rozlišujı́cı́.


