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Předmluva



ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi
zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO
úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v
elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO
nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových
práv.

Mezinárodní norma ISO 18878 byla připravena technickou komisí ISO/TC 214 Zdvihací pracovní plošiny.
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Úvod

Tato mezinárodní norma je jednou z řady norem zpracovaných ISO/TC 214 zabývající se normalizací
terminologie a všeobecnými principy školení obsluh zdvihacích pracovních plošin používaných ke zdvihaní
a polohování personálu (a souvisících pracovních nástrojů a materiálu) do pracovní polohy, kde je
prováděn pracovní úkon. Předpokládá se, že místní instituce použijí tuto mezinárodní normu k vytvoření
podrobných požadavků na školení obsluhy odpovídající místním podmínkám.
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1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma uvádí metody přípravy materiálů pro školení a organizaci školení obsluh
pojízdných zdvihacích pracovních plošin (Mobile Elevating Work Platforms) (dále MEWP).

Norma je použitelná na MEWP, jak jsou definovány v ISO 16368, které jsou určeny k přesunu osob do
polohy, ve které mohou z pracovní plošiny provádět pracovní úkony.
POZNÁMKA Pokud jsou národní požadavky přísnější, mají přednost před touto mezinárodní normou.

-- Vynechaný text --


