
 Vypněte motor! Zastavte práce!
 Neobsluhujte elektrická zařízení! Mobilní telefon používejte pouze  

v bezpečné vzdálenosti!
 Zajistěte nebezpečnou oblast!
 Informujte sousedy!
 „Nepoužívejte zvonek!“ – tvorba jisker!
 Informujte plynárenský podnik!
 Zavolejte hasiče!

FERNWÄRME/WASSER Zügig

	Baugruben und tiefer liegende Räume von Personen räumen!
	Schadensstelle und eventuelle Gefahrenbereiche absperren!
	Wasser- oder Fernwärmeversorgungsunternehmen informieren!

STROM Ruhig

	Wenn möglich das Gerät aus der	Gefahrenzone fahren, herausschwenken 
oder den Ausleger verstellen. Ist dies nicht möglich:
	Den Führerstand nicht verlassen, bis der Strom abgestellt ist!

 „Lebensgefahr!“
	Außenstehende auffordern, Abstand zu halten!
	Nicht an das Gerät fassen! 
 Das zuständige Versorgungsunternehmen informieren!

GAS
	Motor aus! 
 Arbeiten einstellen!
	Keine elektrische Anlage bedienen! Handy nur in ausreichendem  
Sicherheitsabstand benutzen!
	Gefahrenbereich absichern!
	Anwohner informieren!  
„Nicht klingeln!“ – Funkenbildung!
	Gasversorgungsunternehmen informieren!
	 Feuerwehr alarmieren!

Sofort

Telekommunikation
	Das zuständige Versorgungsunternehmen informieren!
	Kabelenden von Lichtwellenleiterkabeln möglichst abdecken!  
Nicht hineinsehen!

Umgehend

In allen Fällen
 Die 5 W-Fragen: Wer – Was – Wann – Wo – Wie 
Anschließend auf Rückfragen zur Art und Weise des Schadens oder  
Unfalles warten!

Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Leitungs-
betreiber zur Schadensminimierung im Bau

VDE

Die Initiativen für mehr Sicherheit bei Tief- und Erdbauarbeiten

Verhalten im Schadensfall!
PLYN Ihned

Chování v případě havárie!

 Vyzvěte přítomné osoby, aby opustily stavební jámy a níže položené 
prostory!

 Uzavřete místo havárie a případné nebezpečné oblasti!
 Informujte vodárenský podnik nebo podnik poskytující služby  

dálkového vytápění!

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ / VODA Rychle

 Je-li to možné, dostaňte stroj z nebezpečné oblasti: vyjeďte, pootočte 
stroj nebo změňte polohu ramene. Pokud to není možné:

 Neopouštějte kabinu řidiče, dokud nebude vypnutá elektřina!  
 „Ohrožení života!“

 Varujte osoby stojící venku, aby se nepřibližovaly!
 Nesahejte na stroj!
 Informujte příslušného dodavatele energií!

ELEKTŘINA Klidně

 Informujte příslušného dodavatele energií!
 Pokud možno zakryjte konce optických kabelů! 

Nedívejte se dovnitř!

Telekomunikace Neprodleně

 5 základních otázek: Kdo? – Co? – Kdy? – Kde? – Jak?
 Poté vyčkejte na dotazy ohledně typu havárie či nehody!

Ve všech případech

Iniciativy pro větší bezpečnost při výkopových a pozemních pracích


