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_________________________________________________________________________________
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Toto opatření upravuje poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“),
mycích, čistících a dezinfekčních prostředků v konkrétních podmínkách pracovišť Lékařské fakulty
v Hradci Králové (dále také „LF HK“) v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce,
ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních
prostředků, v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března
2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS a dalších příslušných
a nástupnických předpisů.
Čl. 2
Účel
Účelem tohoto opatření je poskytování osobních ochranných pracovních prostředků na základě
vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce pro zajištění osobní ochrany při práci zaměstnanců
Lékařské fakulty v Hradci Králové a dalších osob působících s vědomím LF HK na jejích pracovištích
(Čl. 5, dále také „oprávněné osoby“) a stanovení odpovědnosti, rozsahu a bližších podmínek pro
poskytování OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.
Čl. 3
Rozsah platnosti
1.

Tento předpis je závazný pro všechny zaměstnance Lékařské fakulty v Hradci Králové a vztahuje
se i na další oprávněné osoby, které vykonávají činnost pro LF HK a činnost v rámci její
působnosti a určení na jejích pracovištích.

2.

Toto opatření neupravuje poskytování OOPP studentům při výuce klinických předmětů
na pracovištích Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále také „FN HK“).
Čl. 4
Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) a podmínky jejich poskytování

1.

Není-li možné rizika pracovní činnosti odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní
ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, poskytuje LF HK zaměstnancům a dalším
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oprávněným osobám OOPP.
2.

OOPP jsou osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené přímo
použitelným předpisem Evropské unie na ochranné prostředky, a které jsou určené k tomu, aby
chránily zaměstnance a další oprávněné osoby před riziky, která by mohla ohrozit jejich život,
bezpečnost nebo zdraví při práci.

3.

OOPP
a) musí chránit před riziky a jejich používání nesmí představovat další riziko,
b) nesmí ohrožovat zdraví osob a nesmí bránit výkonu práce,
c) musí být přizpůsobeny fyzickým předpokladům užívajících osob a jejich zdravotnímu
stavu,
d) musí odpovídat existujícím podmínkám na pracovišti.

4.

Při používání OOPP více osobami (např. mrazuvzdorné rukavice, obličejové štíty, ochranné brýle
pro studenty) je nutné provést dezinfekci OOPP po každém použití.

5.

Při používání více OOPP zároveň musí být tyto OOPP vzájemně slučitelné.

6.

V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění
nebo plní ochrannou funkci, poskytuje LF HK jako osobní ochranné pracovní prostředky též
pracovní oděv nebo obuv. Pracovní oděv a obuv, která je poskytována z jiných důvodů (např.
reprezentace LF HK), stejně jako výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních
komunikacích, nepatří do OOPP a nejsou poskytovány dle tohoto opatření.

7.

LF HK poskytuje OOPP na základě vyhodnocení konkrétních rizik a konkrétních podmínek práce.

8.

LF HK poskytuje OOPP bezplatně, přičemž tuto povinnost nesmí nahrazovat finančním plněním.

9.

LF HK zajišťuje údržbu (není-li tímto opatřením stanoveno jinak) a kontrolu stavu a používání
OOPP.

10. OOPP jsou majetkem LF HK.
11. Přidělené OOPP jsou zaměstnanci a další oprávněné osoby povinny používat jen na pracovištích
LF HK a pouze k těm účelům, pro které jsou určeny. Porušení této povinnosti se považuje
za porušení pracovních povinností nebo disciplinární přestupek.
Čl. 5
Poskytování OOPP zaměstnancům a dalším oprávněným osobám
1.

LF HK poskytuje OOPP zaměstnancům v pracovním poměru, zaměstnancům pracujícím
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dalším oprávněným osobám vždy
před zahájením výkonu práce nebo činnosti.

2.

Pokud jsou v případě souběhu více pracovních pozic u jednoho zaměstnance nebo jiné oprávněné
osoby pro tyto pozice stanoveny stejné OOPP, poskytuje LF HK tyto OOPP zaměstnanci nebo
jiné oprávněné osobě pouze jednou.

3.

LF HK dále poskytuje OOPP studentům v množství a rozsahu potřebném pro výuku a praktická
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cvičení s výjimkou pracovního oděvu a obuvi. Výběr OOPP provádí vedoucí praktických cvičení.

Čl. 6
Odpovědnost
Odpovědnost za identifikaci rizik na pracovišti, podávání žádostí o OOPP, poskytování OOPP, jejich
udržování v použitelném stavu, čištění, praní a dezinfekci, evidenci a kontrolu používání OOPP
a za seznámení zaměstnanců a dalších oprávněných osob s návodem na používání konkrétního OOPP,
poučení o jeho používání, způsobu úschovy, údržbě a době používání a s riziky, před kterými OOPP
chrání, mají vedoucí ústavů, klinik, kateder, děkanátu a dalších součástí LF HK (dále jen „vedoucí
pracoviště“). Zajišťováním jednotlivých činností může vedoucí pracoviště pověřit jiného zaměstnance
(dále jen „odpovědný zaměstnanec“).
Čl. 7
Stanovení potřebných OOPP
1.

Stanovení a přidělování OOPP zaměstnancům a dalším oprávněným osobám provádí vedoucí
pracoviště nebo odpovědný zaměstnanec na základě vyhodnocení pracovních rizik.

2.

Vedoucí pracoviště nebo odpovědný zaměstnanec ve spolupráci s technikem BOZP provede
vyhodnocení rizik na daném pracovišti na základě Tabulky vyhodnocení rizik pro výběr a použití
OOPP a stanoví potřebná OOPP pro dané pracoviště k ochraně osob před působením rizik při
práci (Příloh ač. 1 Stanovená OOPP pro jednotlivá pracoviště).

3.

V případě, že dojde ke změnám na pracovišti, které ovlivňují bezpečnost a ochranu zdraví osob,
vzniku či nebezpečí nových rizik nebo dalším změnám (např. nová technologie, nová pracovní
pozice) vedoucí pracoviště nebo odpovědný zaměstnanec informuje technika BOZP o nových
skutečnostech, ve spolupráci provedou vyhodnocení rizik a stanovení potřebných OOPP. Technik
BOZP zpracuje mimořádné stanovení OOPP, které předá ke schválení tajemnici LF HK.
Po schválení mimořádného stanovení OOPP bude OOPP na pracoviště vydáno.
Čl. 8
Nákup a vydávání stanovených OOPP

1.

Nákup potřebných OOPP provádí Provozně technické oddělení (dále jen „PTO“) ve spolupráci
s technikem BOZP, který kontroluje vhodnost pořizovaných OOPP a splnění legislativních
požadavků stanovených pro OOPP.

2.

Vydávání OOPP na jednotlivá pracoviště provádí PTO na základě Žádosti o vydání OOPP,
podepsané vedoucím pracoviště nebo odpovědným zaměstnancem. Technik BOZP před vydáním
OOPP kontroluje, zda je žádost v souladu se stanovenými OOPP pro konkrétní pracoviště.

3.

PTO zařizuje, aby OOPP před jejich poskytnutím byly skladovány a uchovávány ve vhodných
prostorech tak, aby nebyla znehodnocována nebo snižována jejich ochranná funkce a aby byly
k dispozici v dostatečném množství dle potřeb pracovišť.
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Čl. 9
Evidence poskytování OOPP
1. Evidence vydaných OOPP je vedena na jednotlivých pracovištích na Kartách výdeje a vrácení
OOPP. V případě dříve zavedené jiné písemné formy evidence OOPP na pracovišti lze v této
evidenci pokračovat, pokud splňuje všechny náležitosti jako Karta výdeje a vrácení OOPP, nebo
přistoupit na (doporučený) jednotný způsob evidence OOPP na LF HK.
2. Zaměstnanec vždy svým podpisem na Kartě výdeje a vrácení OOPP nebo jiné, na roveň postavené
evidenci dle odstavce 1, potvrdí, že OOPP na pracovišti převzal, případně bere na vědomí, kde
jsou pro něj uložena OOPP pro použití podle potřeby (např. jednorázové rukavice). Dále tímto
podpisem stvrzuje, že byl na pracovišti seznámen s návodem, poučen o používání OOPP včetně
způsobu úschovy OOPP, jejich údržbě a době používání a byl informován o rizicích, před kterými
ho OOPP chrání.
Čl. 10
Praní a údržba OOPP
1.

Dostatečnou hygienickou úroveň OOPP ošetřují a jejich údržbu, včasné praní a čištění provádějí
zaměstnanci a další oprávněné osoby (není-li tímto opatřením stanoveno jinak).

2.

Praní a čištění pracovního oblečení a ručníků zařizuje pro zaměstnance a další oprávněné osoby
LF HK pracoviště Vivárium, prostřednictvím prádelny FN HK.

3.

Zaměstnanec (nebo jiná oprávněná osoba) je povinen si pracovní oděvy vhodně označit (např.
vyšitím iniciály jména a příjmení a názvu pracoviště).

4.

Příjem špinavého prádla a výdej čistého prádla je prováděn pověřenými pracovníky Vivária, vždy
hromadně za každé celé pracoviště LF HK, a to v určené pracovní dny v četnosti 1 x za 14 dnů,
na sběrném místě ve stanoveném prostoru pracoviště Vivária.

5.

Pracovní oděvy kontaminované cytostatiky podléhají zvláštnímu režimu. Takový oděv je jeho
uživatel ihned po skončení práce s cytostatiky povinen uložit na pracovišti do černého PE pytle,
který pevně zaváže a připojí k němu soupis vloženého prádla. Do stanoveného data sběru (předání
na Vivárium) zůstává uzavřený PE pytel uložen na pracovišti. Obsah pytle i soupis vloženého
prádla lze doplňovat.

6.

V den sběru špinavého prádla jsou uzavřené a označené PE pytle předány s ostatním prádlem
na sběrném místě ve Viváriu, kde jsou bez další manipulace odděleně ukládány do černého
látkového obalu (pytle) za účelem převozu do prádelny FN HK. Do soupisu prádla předávaného
k vyprání do FN HK se počty prádla kontaminovaného cytostatiky uvedou samostatně.
Čl. 11
Výměna a vracení OOPP

1.

Pro možnost optimalizace zásob OOPP jsou stanoveny orientační lhůty pro jejich výměnu. OOPP
však musí být vždy vyměněny, když je snížena jejich ochranná funkce opotřebením nebo
poškozením.
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2.

Při každé výměně je zaměstnanec (oprávněná osoba) povinen vrátit opotřebené nebo poškozené
OOPP na PTO, kde na základě Žádosti o vydání OOPP nebo Potvrzení Likvidační komise obdrží
výměnou jiné OOPP. Výměnu je zaměstnanec (oprávněná osoba) povinen na pracovišti podepsat
v Kartě výdeje a vrácení OOPP či jiné, na roveň postavené evidenci.

3.

Při prokázané ztrátě, úmyslném poškození, neoprávněném používání, nešetrném zacházení anebo
nevrácení OOPP je zaměstnanec (oprávněná osoba) povinen LF HK nahradit škodu ve výši,
odpovídající zůstatkové hodnotě OOPP. To se netýká případů, kdy je prokázáno, že ztráta či jiná
škoda vznikla bez zavinění zaměstnance nebo oprávněné osoby.

4.

Při ukončení pracovněprávního vztahu s LF HK nebo činnosti pro LF HK jsou zaměstnanci a další
oprávněné osoby povinny vrátit přidělené OOPP LF HK na PTO ve stavu odpovídajícím
přiměřenému opotřebení. Pracovní obuv se nevrací. LF HK je v takovém případě oprávněna
požadovat po zaměstnanci nebo jiné oprávněné osobě náhradu ve výši zůstatkové hodnoty
pracovní obuvi ke dni ukončení vztahu uživatele s LF HK. V případě ukončení pracovněprávního
vztahu zaměstnance ve zkušební době nebo činnosti uživatele ve srovnatelné době, je zaměstnanec
(jiná oprávněná osoba) povinen nahradit hodnotu pracovní obuvi v plné výši.

5.

Zůstatkovou hodnotu OOPP dle odst. 3 nebo pracovní obuvi dle odst. 4 stanoví Ekonomické
oddělení s ohledem na dobu užívání a běžné odpisové hodnoty (amortizaci).

6.

Vrácení OOPP je na pracovišti zaznamenáno do Karty výdeje a vracení OOPP či jiné, na roveň
postavené evidence. Vrácení OOPP potvrdí v evidenci svým podpisem vedoucí pracoviště nebo
odpovědný zaměstnanec.

7.

Stav vrácených OOPP posoudí Likvidační komise. Nemohou-li vrácené OOPP vzhledem k jejich
opotřebení již plnit svoji funkci, budou znehodnoceny.
Čl. 12
Poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

1.

Zaměstnancům (oprávněným osobám), kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit
podráždění pokožky nebo znečištění, tzn. podle vykonávané práce, poskytuje LF HK mycí a čisticí
prostředky - mýdlo, tekuté mýdlo, mycí emulze, čistící pasty.

2.

K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění souvisejících s pracovní činností nebo
pobytem v prostorách LF HK poskytuje LF HK osobám na svých pracovištích dezinfekční
prostředky. Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti a další prostředky
s dezinfekčním účinkem.

3.

Množství mycích, čistících a dezinfekčních prostředků je uvedeno v dokumentu Poskytování
mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

4.

Poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků je prováděno také prostřednictvím
instalovaných a pravidelně doplňovaných dávkovačů mýdla, mycí emulze a čistící pasty,
umístěných na sociálních zařízeních a dalších určených místech v prostorách LF HK.

5.

Poskytování ochranných mastí s dezinfekčním účinkem a dezinfekčních prostředků je prováděno
také prostřednictvím instalovaných a volných, pravidelně doplňovaných dávkovačů, umístěných
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na sociálních zařízeních a dalších určených místech v prostorách LF HK.
6.

Poskytování ručníků pro všechny druhy pracovních činností je prováděno také prostřednictvím
instalovaných a pravidelně doplňovaných dávkovačů ručníků pro jednorázové použití
na sociálních zařízeních a dalších určených místech v prostorách LF HK.

7.

Dle individuálních požadavků mohou být na některá pracoviště poskytnuty látkové ručníky
v minimálním počtu dva ručníky za rok.

8.

Vydávání mycích, čistících a dezinfekčních prostředků provádí, podle požadavků a potřeb
pracovišť, a eviduje PTO.
Čl. 13
Závěrečná ustanovení

1.

Přílohou č. 1 tohoto opatření děkana je dokument Stanovená OOPP pro jednotlivá pracoviště.

2.

Další odkazované formuláře a dokumenty jsou uvedeny a dostupné na webových stránkách
fakulty, v sekci formuláře a metodiky Provozně technické oddělení.

3.

Zrušuje se Opatření děkana č. 14/2016-2017 Poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků ze dne 15. 12. 2017.

4.

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

V Hradci Králové dne 13. 1. 2021

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
děkan
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Stanovená OOPP pro jednotlivá pracoviště
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Ústav anatomie
Akademický pracovník/Vědecký pracovník/Odborný asistent/Asistent/Laborant
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

plášť pracovní bílý

osobní

7

nejméně 36

vyhodnocení rizik
L 0,3

fleece vesta bílá / mikina bílá

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

košile pracovní bílá / tričko bílé

osobní

7

nejméně 36

L 0,3

kalhoty pracovní bílé
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

7

nejméně 36

J 0,3

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

plášť pracovní bílý

osobní

4

nejméně 36

L 0,3

košile pracovní bílá / tričko bílé

osobní

4

nejméně 36

L 0,3

kalhoty pracovní bílé
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

4

nejméně 36

J 0,3

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

plášť bílý/modrý

osobní

7

nejméně 36

L 0,3

fleece vesta bílá nebo tmavá / mikina bílá nebo tmavá

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

košile bílá/tričko bílé

osobní

7

nejméně 36

L 0,3

kalhoty bílé

osobní

5

nejméně 36

J 0,3

oblek dvoudílný / pracovní kalhoty s laclem / kombinéza

osobní

2

nejméně 36

N 0,3

přikrývka hlavy / operační čepice bavlněná
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

2

nejméně 36

A 7,12,16,17,18,19,20,21

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

košile pracovní bílá / tričko bílé

osobní

2

nejméně 36

L 0,3

kalhoty pracovní bílé
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

2

nejméně 36

J 0,3

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

Asistent výuky - grafik
vyhodnocení rizik

Laborant pitevní
vyhodnocení rizik

Uklízeč(ka)
vyhodnocení rizik

Sekretářka
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

plášť pracovní bílý / modrý

osobní

2

nejméně 36

L 0,3

fleece vesta bílá / mikina bílá
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

na pracovišti

1

nejméně 12

G 0,3

rukavice textilní (bavlněné)

4

vyhodnocení rizik

Dovybavení - práce v přípravně těl, laboratoři, pitevnách
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

vyhodnocení rizik

brýle ochranné

na pracovišti

PP

nejméně 36

C 3,12,16

obličejový štít

na pracovišti

PP

nejméně 36

E 3,12,16

ochrana dýchacích cest, specifikace dle prováděné činnosti

na pracovišti

PP

dle návodu

rukavice jednorázové (latex/nitril/vinyl)

na pracovišti

PP

jednorázové

D 13,17,18,19,20
G
12,14,15,16,18,19,20,21

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

holínky gumové bílé protiskluzové

osobní

1

nejméně 60

rukavice gumové s textilní vložkou

na pracovišti

PP

podle potřeby

zástěra pogumovaná bílá

na pracovišti

PP

nejméně 36

Dovybavení - práce v mokrém prostředí

5

vyhodnocení rizik
I 3,4,15,16
G 0,3,7,15,16
L 16

Ústav lékařské biologie a genetiky
Akademický pracovník/Vědecký pracovník/Odborný asistent/Asistent/Laborant
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

vyhodnocení rizik

plášť pracovní bílý

osobní

7

nejméně 36

L 0,3

fleece vesta bílá / mikina bílá

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

košile pracovní bílá / tričko bílé

osobní

7

nejméně 36

L 0,3

kalhoty pracovní bílé
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

7

nejméně 36

J 0,3

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

plášť pracovní bílý / modrý

osobní

2

nejméně 36

L 0,3

fleece vesta bílá / mikina bílá
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

na pracovišti

1

nejméně 12

G 0,3

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

brýle ochranné

na pracovišti

PP

nejméně 36

C 3,12,16

obličejový štít

na pracovišti

PP

nejméně 36

E 3,12,16

ochrana dýchacích cest, specifikace dle prováděné činnosti

na pracovišti

PP

dle návodu

rukavice jednorázové (latex/nitril/vinyl)

na pracovišti

PP

jednorázové

D 13,17,18,19,20
G
12,14,15,16,18,19,20,21

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

osobní

1

nejméně 36

I 0,3,4,8

brýle ochranné

na pracovišti

PP

nejméně 36

C 3,12,16

obličejový štít

na pracovišti

PP

nejméně 36

E 3,12,16

ochrana dýchacích cest, specifikace dle prováděné činnosti

na pracovišti

PP

dle návodu

rukavice jednorázové (latex/nitril/vinyl)

na pracovišti

PP

jednorázové

D 13,17,18,19,20
G
12,14,15,16,18,19,20,21

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

Rukavice mrazuvzdorné / kryogenní

na pracovišti

PP

nejméně 36

G 7,16

Ochranné brýle / obličejový štít

na pracovišti

PP

nejméně 36

C E 16

Sekretářka

rukavice textilní (bavlněné)

vyhodnocení rizik

Dovybavení - práce v laboratoři
vyhodnocení rizik

Dovybavení - práce v biologické laboratoři
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

vyhodnocení rizik

Dovybavení – práce s tekutým dusíkem, mrazící boxy

6

vyhodnocení rizik

Ústav fyziologie
Akademický pracovník/Vědecký pracovník/Odborný asistent/Asistent
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

vyhodnocení rizik

plášť pracovní bílý

osobní

5

nejméně 36

L 0,3

fleece vesta bílá / mikina bílá

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

košile pracovní bílá / tričko bílé

osobní

5

nejméně 36

L 0,3

kalhoty pracovní bílé
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

5

nejméně 36

J 0,3

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

plášť pracovní bílý

osobní

7

nejméně 36

L 0,3

fleece vesta bílá / mikina bílá

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

košile pracovní bílá / tričko bílé

osobní

7

nejméně 36

L 0,3

kalhoty pracovní bílé
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

7

nejméně 36

J 0,3

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

plášť pracovní bílý / modrý

osobní

2

nejméně 36

L 0,3

fleece vesta bílá / mikina bílá
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

na pracovišti

1

nejméně 12

G 0,3

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

osobní

PP

nejméně 36

C 3,12,16

obličejový štít

na pracovišti

PP

nejméně 36

E 3,12,16

ochrana dýchacích cest, specifikace dle prováděné činnosti

na pracovišti

PP

dle návodu

D 13,17,18,19,20

ochrana sluchu, specifikace dle prováděné činnosti

na pracovišti

PP

dle návodu

rukavice jednorázové (latex/nitril/vinyl)

na pracovišti

PP

jednorázové

B 11
G
12,14,15,16,18,19,20,21

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

Rukavice mrazuvzdorné / kryogenní

na pracovišti

PP

nejméně 36

G 7,16

Ochranné brýle / obličejový štít

na pracovišti

PP

nejméně 36

C E 16

Laborant
vyhodnocení rizik

Sekretářka

rukavice textilní (bavlněné)

vyhodnocení rizik

Dovybavení - práce v laboratoři
brýle ochranné

vyhodnocení rizik

Dovybavení – práce s tekutým dusíkem, mrazící boxy

7

vyhodnocení rizik

Ústav histologie a embryologie
Akademický pracovník/Vědecký pracovník/Odborný asistent/Asistent/Laborant
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

vyhodnocení rizik

plášť pracovní bílý

osobní

7

nejméně 36

L 0,3

fleece vesta bílá / mikina bílá

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

košile pracovní bílá / tričko bílé

osobní

7

nejméně 36

L 0,3

kalhoty pracovní bílé
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

7

nejméně 36

J 0,3

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

Sekretářka
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

plášť pracovní bílý / modrý

osobní

2

nejméně 36

L 0,3

fleece vesta bílá / mikina bílá
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

na pracovišti

1

nejméně 12

G 0,3

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

brýle ochranné

na pracovišti

PP

nejméně 36

C 3,12,16

obličejový štít

na pracovišti

PP

nejméně 36

E 3,12,16

ochrana dýchacích cest, specifikace dle prováděné činnosti

na pracovišti

PP

dle návodu

rukavice jednorázové (latex/nitril/vinyl)

na pracovišti

PP

jednorázové

D 13,17,18,19,20
G
12,14,15,16,18,19,20,21

rukavice textilní (bavlněné)

vyhodnocení rizik

Dovybavení - práce v laboratoři
vyhodnocení rizik

Dovybavení – práce s tekutým dusíkem, mrazící boxy
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

Rukavice mrazuvzdorné / kryogenní

na pracovišti

PP

nejméně 36

G 7,16

Ochranné brýle / obličejový štít

na pracovišti

PP

nejméně 36

C E 16

8

vyhodnocení rizik

Ústav preventivního lékařství
Akademický pracovník/Vědecký pracovník
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

vyhodnocení rizik

plášť pracovní bílý

osobní

5

nejméně 36

L 0,3

fleece vesta bílá / mikina bílá

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

košile pracovní bílá / tričko bílé

osobní

5

nejméně 36

L 0,3

kalhoty pracovní bílé
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

5

nejméně 36

J 0,3

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

Odborný asistent/Asistent/Laborant
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

plášť pracovní bílý

osobní

7

nejméně 36

vyhodnocení rizik
L 0,3

fleece vesta bílá / mikina bílá

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

košile pracovní bílá / tričko bílé

osobní

7

nejméně 36

L 0,3

kalhoty pracovní bílé
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

7

nejméně 36

J 0,3

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

plášť pracovní bílý / modrý

osobní

2

nejméně 36

L 0,3

fleece vesta bílá / mikina bílá
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

na pracovišti

1

nejméně 12

G 0,3

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

brýle ochranné

na pracovišti

PP

nejméně 36

C 3,12,16

obličejový štít

na pracovišti

PP

nejméně 36

E 3,12,16

ochrana dýchacích cest, specifikace dle prováděné činnosti

na pracovišti

PP

dle návodu

rukavice jednorázové (latex/nitril/vinyl)

na pracovišti

PP

jednorázové

D 13,17,18,19,20
G
12,14,15,16,18,19,20,21

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

osobní

1

nejméně 36

I 0,3,4,8

brýle ochranné

na pracovišti

PP

nejméně 36

C 3,12,16

obličejový štít

na pracovišti

PP

nejméně 36

E 3,12,16

ochrana dýchacích cest, specifikace dle prováděné činnosti

na pracovišti

PP

dle návodu

rukavice jednorázové (latex/nitril/vinyl)

na pracovišti

PP

jednorázové

D 13,17,18,19,20
G
12,14,15,16,18,19,20,21

Sekretářka/Dokumentaristka

rukavice textilní (bavlněné)

vyhodnocení rizik

Dovybavení - práce v biologické a chemické laboratoři
vyhodnocení rizik

Dovybavení - práce v laboratoři buněčných kultivací
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

9

vyhodnocení rizik

Dovybavení - práce v mokrém prostředí
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

holínky gumové bílé protiskluzové

osobní

1

nejméně 60

rukavice gumové s textilní vložkou

na pracovišti

PP

podle potřeby

zástěra pogumovaná bílá

na pracovišti

PP

nejméně 36

10

vyhodnocení rizik
I 3,4,15,16
G 0,3,7,15,16
L 16

Ústav lékařské biofyziky
Akademický pracovník/Vědecký pracovník/Odborný asistent/Asistent/Laborant
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

vyhodnocení rizik

plášť pracovní bílý

osobní

5

nejméně 36

L 0,3

fleece vesta bílá / mikina bílá

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

košile pracovní bílá / tričko bílé

osobní

5

nejméně 36

L 0,3

kalhoty pracovní bílé
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

5

nejméně 36

J 0,3

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

Sekretářka
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

plášť pracovní bílý / modrý

osobní

2

nejméně 36

L 0,3

fleece vesta bílá / mikina bílá
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

na pracovišti

1

nejméně 12

G 0,3

rukavice textilní (bavlněné)

vyhodnocení rizik

Dovybavení - práce v laboratoři, laboratoři 3D tisku, laboratoři biomateriálů
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

vyhodnocení rizik

zástěra pogumovaná bílá

na pracovišti

1

nejméně 60

L 16

brýle ochranné

na pracovišti

PP

nejméně 36

C 3,12,16

obličejový štít

na pracovišti

PP

nejméně 36

E 3,12,16

ochrana dýchacích cest, specifikace dle prováděné činnosti

na pracovišti

PP

dle návodu

rukavice jednorázové (latex/nitril/vinyl)

na pracovišti

PP

jednorázové

D 13,17,18,19,20
G
12,14,15,16,18,19,20,21

Dovybavení – pracovník s handicapem (paraplegik)
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

gelová podložka na sezení

osobní

1

nejméně 36

speciální pracovní boty

osobní

1

nejméně 18

11

vyhodnocení rizik

I 0,3,4,8

Ústav lékařské biochemie
Akademický pracovník/Vědecký pracovník/Odborný asistent/Asistent/Laborant
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

vyhodnocení rizik

plášť pracovní bílý

osobní

7

nejméně 36

L 0,3

fleece vesta bílá / mikina bílá

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

košile pracovní bílá / tričko bílé

osobní

7

nejméně 36

L 0,3

kalhoty pracovní bílé
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

7

nejméně 36

J 0,3

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

plášť pracovní bílý / modrý

osobní

2

nejméně 36

L 0,3

fleece vesta bílá / mikina bílá
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

na pracovišti

1

nejméně 12

G 0,3

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

brýle ochranné

na pracovišti

PP

nejméně 36

C 3,12,16

obličejový štít

na pracovišti

PP

nejméně 36

E 3,12,16

ochrana dýchacích cest, specifikace dle prováděné činnosti

na pracovišti

PP

dle návodu

rukavice jednorázové (latex/nitril/vinyl)

na pracovišti

PP

jednorázové

D 13,17,18,19,20
G
12,14,15,16,18,19,20,21

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

osobní

1

nejméně 36

I 0,3,4,8

brýle ochranné

na pracovišti

PP

nejméně 36

C 3,12,16

obličejový štít

na pracovišti

PP

nejméně 36

E 3,12,16

ochrana dýchacích cest, specifikace dle prováděné činnosti

na pracovišti

PP

dle návodu

rukavice jednorázové (latex/nitril/vinyl)

na pracovišti

PP

jednorázové

D 13,17,18,19,20
G
12,14,15,16,18,19,20,21

Sekretářka

rukavice textilní (bavlněné)

vyhodnocení rizik

Dovybavení - práce v laboratoři
vyhodnocení rizik

Dovybavení - práce v laboratoři se speciálním provozem
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

vyhodnocení rizik

Dovybavení - práce v mokrém prostředí
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

holínky gumové bílé protiskluzové

osobní

1

nejméně 60

rukavice gumové s textilní vložkou

na pracovišti

PP

podle potřeby

zástěra pogumovaná bílá

na pracovišti

PP

nejméně 36

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

na pracovišti

PP

podle potřeby

vyhodnocení rizik
I 3,4,15,16
G 0,3,7,15,16
L 16

Dovybavení - práce se zvířaty
Rukavice pro manipulaci se zvířaty

12

vyhodnocení rizik
G3

Dovybavení – práce s tekutým dusíkem, mrazící boxy
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

Rukavice mrazuvzdorné / kryogenní

na pracovišti

PP

nejméně 36

G 7,16

Ochranné brýle / obličejový štít

na pracovišti

PP

nejméně 36

C E 16

13

vyhodnocení rizik

Ústav farmakologie
Akademický pracovník/Vědecký pracovník/Odborný asistent/Asistent/Laborant
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

vyhodnocení rizik

plášť pracovní bílý

osobní

7

nejméně 36

L 0,3

fleece vesta bílá / mikina bílá

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

košile pracovní bílá / tričko bílé

osobní

7

nejméně 36

L 0,3

kalhoty pracovní bílé
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

7

nejméně 36

J 0,3

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

Sekretářka
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

plášť pracovní bílý / modrý

osobní

2

nejméně 36

L 0,3

fleece vesta bílá / mikina bílá
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

na pracovišti

1

nejméně 12

G 0,3

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

brýle ochranné

na pracovišti

PP

nejméně 36

C 3,12,16

obličejový štít

na pracovišti

PP

nejméně 36

E 3,12,16

ochrana dýchacích cest, specifikace dle prováděné činnosti

na pracovišti

PP

dle návodu

rukavice jednorázové (latex/nitril/vinyl)

na pracovišti

PP

jednorázové

D 13,17,18,19,20
G
12,14,15,16,18,19,20,21

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

osobní

1

nejméně 36

I 0,3,4,8

brýle ochranné

na pracovišti

PP

nejméně 36

C 3,12,16

obličejový štít

na pracovišti

PP

nejméně 36

E 3,12,16

ochrana dýchacích cest, specifikace dle prováděné činnosti

na pracovišti

PP

dle návodu

rukavice jednorázové (latex/nitril/vinyl)

na pracovišti

PP

jednorázové

D 13,17,18,19,20
G
12,14,15,16,18,19,20,21

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

holínky gumové bílé protiskluzové

osobní

1

nejméně 60

rukavice gumové s textilní vložkou

na pracovišti

PP

podle potřeby

zástěra pogumovaná bílá

na pracovišti

PP

nejméně 36

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

na pracovišti

PP

podle potřeby

rukavice textilní (bavlněné)

vyhodnocení rizik

Dovybavení - práce v laboratoři
vyhodnocení rizik

Dovybavení - práce v in vitro laboratoři
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

vyhodnocení rizik

Dovybavení - práce v mokrém prostředí
vyhodnocení rizik
I 3,4,15,16
G 0,3,7,15,16
L 16

Dovybavení - práce se zvířaty
Rukavice pro manipulaci se zvířaty

14

vyhodnocení rizik
G3

Dovybavení – práce s tekutým dusíkem, mrazící boxy
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

Rukavice mrazuvzdorné / kryogenní

na pracovišti

PP

nejméně 36

G 7,16

Ochranné brýle / obličejový štít

na pracovišti

PP

nejméně 36

C E 16

15

vyhodnocení rizik

Ústav patologické fyziologie
Akademický pracovník/Vědecký pracovník/Odborný asistent/Asistent/Laborant
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

vyhodnocení rizik

plášť pracovní bílý

osobní

7

nejméně 36

L 0,3

fleece vesta bílá / mikina bílá

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

košile pracovní bílá / tričko bílé

osobní

7

nejméně 36

L 0,3

kalhoty pracovní bílé
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

7

nejméně 36

J 0,3

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

plášť pracovní bílý / modrý

osobní

2

nejméně 36

L 0,3

fleece vesta bílá / mikina bílá
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

na pracovišti

1

nejméně 12

G 0,3

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

brýle ochranné

na pracovišti

PP

nejméně 36

C 3,12,16

obličejový štít

na pracovišti

PP

nejméně 36

E 3,12,16

ochrana dýchacích cest, specifikace dle prováděné činnosti

na pracovišti

PP

dle návodu

rukavice jednorázové (latex/nitril/vinyl)

na pracovišti

PP

jednorázové

D 13,17,18,19,20
G
12,14,15,16,18,19,20,21

Sekretářka

rukavice textilní (bavlněné)

vyhodnocení rizik

Dovybavení - práce v laboratoři

16

vyhodnocení rizik

Ústav klinické mikrobiologie
Akademický pracovník/Vědecký pracovník/Odborný asistent/Asistent/Laborant
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

vyhodnocení rizik

plášť pracovní bílý

osobní

7

nejméně 36

L 0,3

košile pracovní bílá / tričko bílé

osobní

7

nejméně 36

L 0,3

kalhoty pracovní bílé
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

7

nejméně 36

J 0,3

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

brýle ochranné

na pracovišti

PP

nejméně 36

C 3,12,16

obličejový štít

na pracovišti

PP

nejméně 36

E 3,12,16

ochrana dýchacích cest, specifikace dle prováděné činnosti

na pracovišti

PP

dle návodu

rukavice jednorázové (latex/nitril/vinyl)

na pracovišti

PP

jednorázové

D 13,17,18,19,20
G
12,14,15,16,18,19,20,21

Dovybavení - práce v laboratoři
vyhodnocení rizik

Ústav nelékařských studií
Akademický pracovník/Vědecký pracovník/Odborný asistent/Asistent
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

plášť pracovní bílý

osobní

2

nejméně 36

L 0,3

košile pracovní bílá / tričko bílé

osobní

2

nejméně 36

L 0,3

kalhoty pracovní bílé
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

2

nejméně 36

J 0,3

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

17

vyhodnocení rizik

Vivárium
Akademický pracovník/Vědecký pracovník/Laborant/Ošetřovatel zvířat
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

vyhodnocení rizik

košile bílá / halena bílá

osobní

3

nejméně 36

L 0.3

fleece vesta bílá / mikina bílá

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

kalhoty bílé
obuv bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel (lehce omyvatelná)

osobní

3

nejméně 36

J 0,3

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

obličejový štít (s vyměnitelným štítem z měkkého plastu)

na pracovišti

PP

nejméně 36

E 3,12,16

ochrana dýchacích cest, specifikace dle prováděné činnosti

na pracovišti

PP

dle návodu

rukavice jednorázové (latex / nitril / vinyl)

na pracovišti

PP

jednorázové

D 13,17,18,19,20
G
12,14,15,16,18,19,20,21

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

halena žlutá

osobní

2

nejméně 36

L 0,3

kalhoty žluté

osobní

2

nejméně 36

J 0,3

fleece vesta žlutá / mikina žlutá
obuv žlutá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel (lehce omyvatelná)

osobní

1

nejméně 36

L 0,7

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

obličejový štít (s vyměnitelným štítem z měkkého plastu)

na pracovišti

PP

nejméně 36

E 3,12,16

ochrana dýchacích cest, specifikace dle prováděné činnosti

na pracovišti

PP

dle návodu

rukavice jednorázové (latex / nitril / vinyl)

na pracovišti

PP

jednorázové

D 13,17,18,19,20
G
12,14,15,16,17,18,19,20,21

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

operační halena zelená

osobní

2

nejméně 36

L 0,3

operační kalhoty zelené

osobní

2

nejméně 36

J 0,3

Dovybavení - práce v laboratoři
vyhodnocení rizik

Dovybavení - práce v GMO laboratoři
vyhodnocení rizik

Dovybavení - práce na operačním sále pro králíky
vyhodnocení rizik

celoomyvatelná obuv zelená

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

operační plášť jednorázový

na sále

PP

jednorázové

L 0,3

operační čepice jednorázová

na sále

PP

jednorázové

A 0,12,16

operační rouška zavazovací jednorázová

na sále

PP

jednorázové

E 0,12,16

obličejový štít (s vyměnitelným štítem z měkkého plastu)

na sále

PP

nejméně 36

rukavice jednorázové sterilní (latex / nitril / vinyl)

na sále

PP

jednorázové

E 3,12,16
G
12,14,15,16,18,19,20,21

18

Dovybavení - práce na operačním sále pro myši
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

vyhodnocení rizik

operační halena modrá

osobní

2

nejméně 36

L 0,3

operační kalhoty modré

osobní

2

nejméně 36

J 0,3

celoomyvatelná obuv modrá

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

operační plášť jednorázový

na sále

PP

jednorázové

L 0,3

operační čepice jednorázová

na sále

PP

jednorázové

A 0,12,16

operační rouška zavazovací jednorázová

na sále

PP

jednorázové

E 0,12,16

obličejový štít (s vyměnitelným štítem z měkkého plastu)

na sále

PP

nejméně 36

rukavice jednorázové sterilní (latex / nitril / vinyl)

na sále

PP

jednorázové

E 3,12,16
G
12,14,15,16,18,19,20,21

Dovybavení - práce v laboratoři pro aplikaci nádorových buněk a cytostatik
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

vyhodnocení rizik

halena fialová

osobní

2

nejméně 36

L 0,3

kalhoty fialové

osobní

2

nejméně 36

J 0,3

fleece vesta fialová / mikina fialová

osobní

1

nejméně 36

L 0,7

celoomyvatelná obuv fialová

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

obličejový štít (s vyměnitelným štítem z měkkého plastu)

na pracovišti

1

nejméně 36

E 3,12,16

ochrana dýchacích cest, specifikace dle prováděné činnosti

na pracovišti

PP

dle návodu

rukavice jednorázové sterilní (latex / nitril / vinyl)

na pracovišti

PP

jednorázové

D 13,17,18,19,20
G
12,14,15,16,18,19,20,21

rukavice kožené

na pracovišti

PP

nejméně 12

G3

Dovybavení - práce při ošetřování zvířat po aplikaci nádorových buněk a cytostatik
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

vyhodnocení rizik

halena fialová

osobní

2

nejméně 36

L 0,3

kalhoty fialové

osobní

2

nejméně 36

J 0,3

fleece vesta fialová / mikina fialová

osobní

1

nejméně 36

L 0,7

celoomyvatelná obuv fialová

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

obličejový štít (s vyměnitelným štítem z měkkého plastu)

na pracovišti

1

nejméně 36

E 3,12,16

ochrana dýchacích cest, specifikace dle prováděné činnosti

na pracovišti

dle návodu

rukavice jednorázové sterilní (latex / nitril / vinyl)

na pracovišti

PP

jednorázové

D 13,17,18,19,20
G
12,14,15,16,18,19,20,21

rukavice kožené

na pracovišti

PP

nejméně 12

G3

Dovybavení - práce při ošetřování zvířat v chovné části hlodavci
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

halena tmavě červená / purpurová

osobní

2

nejméně 36

L 0,3

kalhoty tmavě červené / purpurové

osobní

2

nejméně 36

J 0,3

fleece vesta / mikina tmavě červená / purpurová
obuv tmavě červená / purpurová protiskluzová s antistatickou
úpravou polobotka / sandál / pantofel

osobní

1

nejméně 36

L 0,7

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

19

vyhodnocení rizik

Dovybavení - práce při ošetřování zvířat v chovné části králíci
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

halena tyrkysová

osobní

2

nejméně 36

L 0,3

kalhoty tyrkysové

osobní

2

nejméně 36

J 0,3

fleece vesta / mikina tyrkysová
obuv tyrkysová protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

1

nejméně 36

L 0,7

osobní

1

nejméně 18

I 0,3,4,8

holínky gumové bílé protiskluzové

osobní

1

nejméně 36

I 3,4,16

na pracovišti

1

nejméně 36

L 16

rukavice kožené

osobní

1

nejméně 12

G3

rukavice gumové (dlouhé-35cm) s textilní vložkou

osobní

1

podle potřeby

G 15

zástěra gumová bílá

20

vyhodnocení rizik

Lékařská knihovna
Archivář/Knihovník
os. / na prac.

ks

rukavice textilní (bavlněné)

na pracovišti

PP

rukavice jednorázové (latex/nitril/vinyl)

na pracovišti

PP

životnost v měs.

vyhodnocení rizik
G 0,3
G
12,14,15,16,18,19,20,21

Dovybavení – příjem poštovních zásilek
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

rukavice textilní (bavlněné)

na pracovišti

PP

nejméně 12

rukavice jednorázové (latex/nitril/vinyl)

na pracovišti

PP

jednorázové

G 0,3
G
12,14,15,16,18,19,20,21

brýle ochranné

na pracovišti

PP

nejméně 36

C 3,12,16

obličejový štít

na pracovišti

PP

nejméně 36

E 3,12,16

respirátor proti pevným částicím

na pracovišti

PP

dle návodu

D 12,13,17,18,19,20
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vyhodnocení rizik

Provozně technické oddělení
Vedoucí PTO/Referent PTO
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

bunda pracovní zimní (s reflexními prvky)

osobní

1

nejméně 60

L 0,7

bunda pracovní letní

osobní

1

nejméně 60

L0

fleece vesta / mikina

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

rukavice pracovní zimní

osobní

1

nejméně 36

G 0,7

obuv pracovní zimní

osobní

1

nejméně 60

I 0,2,3,4,7

obuv pracovní letní

osobní

1

nejméně 36

I 0,2,3,4

na pracovišti

PP

nejméně 36

L2

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

vesta výstražná s vysokou viditelností

vyhodnocení rizik

Správce poslucháren/Referent MTZ
plášť pracovní modrý
rukavice textilní / jednorázové (latex/nitril/vinyl)

vyhodnocení rizik

osobní

1

nejméně 36

L0

na pracovišti

PP

dle potřeby

G 0,3

Vrátný(á)
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

bunda pracovní zimní (s reflexními prvky)

osobní

1

nejméně 60

L 0,7

fleece vesta / mikina

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

čepice pracovní zimní

osobní

1

nejméně 60

A7

rukavice pracovní zimní

osobní

1

nejméně 60

G 0,7

obuv pracovní zimní
obuv pracovní bílá protiskluzová s antistatickou úpravou
polobotka / sandál / pantofel

osobní

1

nejméně 60

I 0,2,3,4,7

osobní

1

nejméně 36

I 0,2,3,4,7

na pracovišti

PP

nejméně 36

L2

vesta výstražná s vysokou viditelností

vyhodnocení rizik

Řidič/referent dopravy
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

montérky dvoudílné /s laclem / kombinéza

osobní

2

nejméně 36

N 0,3

pracovní tričko / polokošile (dlouhý / krátký rukáv)

osobní

4

nejméně 36

L 0,3

pracovní fleece vesta / mikina tmavá

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

bunda pracovní letní

osobní

1

nejméně 60

L0

bunda pracovní zimní (s reflexními prvky)

osobní

1

nejméně 60

L 0,7

kalhoty pracovní zimní

osobní

1

nejméně 60

J 0,7

čepice pracovní letní

osobní

1

nejméně 60

A 6,12

čepice pracovní zimní

osobní

1

nejméně 60

A7

rukavice pracovní zimní

osobní

1

nejméně 60

G 0,7

obuv pracovní letní

osobní

1

nejméně 36

I 0,2,3,4

obuv pracovní zimní

osobní

1

nejméně 36

I 0,2,3,4,7

holínky gumové protiskluzové

osobní

1

nejméně 60

I 3,4,16

rukavice gumové s textilní vložkou

na pracovišti

PP

podle potřeby

G 0,3,7,15,16

rukavice pracovní kožené / textilní

na pracovišti

PP

podle potřeby

G 0,3
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vyhodnocení rizik

rukavice jednorázové (latex/nitril/vinyl)

na pracovišti

PP

jednorázové

G
12,14,15,16,18,19,20,21

brýle ochranné

na pracovišti

PP

nejméně 36

C 3,12,16

vesta výstražná s vysokou viditelností

na pracovišti

PP

nejméně 36

L2

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

montérky dvoudílné /s laclem / kombinéza

osobní

2

nejméně 36

N 0,3

pracovní tričko / polokošile (dlouhý / krátký rukáv)

osobní

6

nejméně 36

L 0,3

pracovní fleece vesta / mikina tmavá

osobní

2

nejméně 36

L 0,7

pracovní vesta s kapsičkami

osobní

1

nejméně 36

L0

bunda pracovní letní

osobní

1

nejméně 36

L0

bunda pracovní zimní (s reflexními prvky)

osobní

1

nejméně 60

L 0,7

kalhoty pracovní zimní

osobní

1

nejméně 36

J 0,7

čepice pracovní letní

osobní

1

nejméně 36

A 6,12

čepice pracovní zimní

osobní

1

nejméně 36

A7

rukavice pracovní zimní

osobní

1

nejméně 36

G 0,7

obuv pracovní letní

osobní

1

nejméně 60

I 0,2,3,4

obuv pracovní zimní

osobní

1

nejméně 36

I 0,2,3,4,7

holínky gumové protiskluzové

osobní

1

nejméně 36

I 3,4,16

rukavice gumové s textilní vložkou

na pracovišti

PP

podle potřeby

G 15,16

rukavice pracovní kožené / textilní

na pracovišti

PP

podle potřeby

rukavice jednorázové (latex/nitril/vinyl)

na pracovišti

PP

jednorázové

G 0,3
G
12,14,15,16,18,19,20,21

brýle ochranné

na pracovišti

PP

nejméně 36

C 3,12,16

obličejový štít

na pracovišti

PP

nejméně 36

E 3,12,16

chrániče sluchu mušlové/zátkové

na pracovišti

PP

dle návodu

B 11

ochrana dýchacích cest, specifikace dle prováděné činnosti

na pracovišti

PP

dle návodu

D 12,13,17,18,19,20

vesta výstražná s vysokou viditelností

na pracovišti

PP

nejméně 36

L2

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

na pracovišti

PP

podle potřeby

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

Provozní technik/údržbář
vyhodnocení rizik

Dovybavení – elektrikářské práce
rukavice dielektrické

vyhodnocení rizik
H8

Dovybavení – zámečnické a svářečské práce
plášť pracovní modrý

vyhodnocení rizik

osobní

2

nejméně 36

kukla svářečská / brýle svářečské

na pracovišti

1

podle potřeby

C E 6,9,10

rukavice svářečské

na pracovišti

1

podle potřeby

H 3,6

zástěra svářečská

na pracovišti

1

podle potřeby

L 3,6

23

L0

Dovybavení – práce ve výškách s OOPP
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

vyhodnocení rizik

přilba ochranná

na pracovišti

PP

dle návodu

A 1,2,3

pracovní polohovací systém / systém zachycení pádu

na pracovišti

PP

dle návodu

N1

os. / na prac.

ks

životnost v měs.

přilba ochranná

na pracovišti

PP

dle návodu

A 1,2,3

vesta výstražná s vysokou viditelností

na pracovišti

PP

nejméně 36

L2

Dovybavení – stavební práce
vyhodnocení rizik

Dovybavení – práce s tekutým dusíkem
os. / na prac.

ks

životnost v měs.

Rukavice mrazuvzdorné / kryogenní

na pracovišti

PP

nejméně 36

G 7,16

Ochranné brýle / obličejový štít

na pracovišti

PP

nejméně 36

C E 16

24

vyhodnocení rizik

Ústav jazyků
neposkytuje se
Simulační centrum
neposkytuje se
Centrum podpory moderních výukových metod
neposkytuje se
Oddělení výpočetní techniky
neposkytuje se
neposkytuje se

neposkytuje se

Pedagogicko – psychologická poradna

Děkanát (kromě PTO, Lékařské knihovny a Podatelny)
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