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Návštěvní řád 

 

Vážení návštěvníci, 
Vítáme Vás ve společnosti AVAPS s.r.o. Velice si vážíme Vaší návštěvy a přejeme 
si, abyste se u nás cítili dobře a bezpečně. Dodržujte, proto prosím následující 
pokyny: 
 

 Nepohybujte se po objektu bez doprovodu nebo vědomí zaměstnanců 
společnosti.  

 Po příjezdu (příchodu) do areálu se nahlaste na recepci a zapište do knihy 
návštěv 
 

 Respektujte zákazové, výstražné, příkazové a informační tabulky.  

 

 Nevstupujte sami do výrobní haly. Nemanipulujte se zařízeními společnosti. 
Pokud přicházíte provést servis nebo opravu, nezahajujte činnost dříve, než 
Vám bude předáno pracoviště (tj. bez vědomí vedoucího zaměstnance nebo 
jiného pověřeného zaměstnance). 

 Pro návštěvníky PZL platí zvláštní bezpečnostní pravidla. Pokud budete 
vstupovat do PZL, budete s nimi seznámeni. 

  
 Dbejte opatrnosti. Nezapomínejte, že v areálu společnosti se pohybují osobní a 

nákladní vozidla a vysokozdvižné vozíky. Parkujte na místech určených pro 

návštěvy. 

 
 Dodržujte při chůzi i jízdě dopravní předpisy. 

 
Děkujeme, že dodržujete bezpečnostní pokyny a pomáháte nám tak udržet bezpečné 
prostředí. 

 

 

Vedení společnosti AVAPS s.r.o.  
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