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Poskytování OOPP a rizika

Poskytování OOPP a rizika
Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky
nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen
poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).
OOPP poskytuje naše firma dle vnitřního předpisu a na základě rizik
a konkrétních podmínek na pracovišti.
Obr. 1

OOPP jsou prostředky, jejichž používáním se zaměstnanci chrání před
riziky, která by jim mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při
práci. Za ochranné prostředky se též považují pracovní oděv nebo obuv
poskytovaná zaměstnancům v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá
při práci mimořádnému znečištění.
Poskytovat lze pouze ty OOPP, jež jsou schváleny a vedeny jako ochranné
prostředky (na výrobek se umísťuje označení „CE“). Obr. 1
Jednotlivé druhy OOPP je nutno hodnotit podle rizik, kterým je
zaměstnanec vystaven při práci a rizik vznikajících z nesprávného používání
OOPP.
Při zavedení nových technologií, strojů a zařízení, které mohou způsobit
jiná než dosavadní rizika, je nutno rizika přehodnotit a na základě
výsledků poskytnout zaměstnancům odpovídající OOPP.

Obr. 2

Za vybavení zaměstnance náležitými OOPP odpovídá jeho přímý nadřízený.
Tam, kde je přítomnost více jak jednoho rizika, vyžadujeme, aby zaměstnanci používali současně více OOPP. OOPP musí být
vzájemně slučitelné a nesmí rušit vzájemně svou funkci. Obr. 2
Před přidělením OOPP poučí příslušný vedoucí své podřízené zaměstnance o způsobu používání, významu označení na OOPP
(symbol, číselné či jiné značení) a o riziku, před kterým jej používání OOPP chrání.
Při používání OOPP, které jsou určené k zamezení a zachycení pádů (např. zachycovací postroje a příslušenství) a které mohou
vážně poškodit zdraví zaměstnanců, musí být zaměstnanci odborně vyškoleni, popř. zacvičeni.
V případě snížení ochranné funkce OOPP musí být výměna OOPP provedena okamžitě, protože zaměstnanec nesmí pracovat
bez OOPP tam, kde může být ohroženo jeho zdraví, případně život.

Povinnosti zaměstnanců
•
•
•
•
•

používat OOPP jen pro práce, pro které byly určeny,
před použitím překontrolovat kvalitativní stav OOPP, případné nedostatky hlásit svému nadřízenému,
v případě, že OOPP nesplňuje požadovanou funkci, opustit ohrožený prostor nebo přerušit činnost a vyžádat si výměnu OOPP,
zajišťovat drobnou denní údržbu OOPP a při čistění a údržbě OOPP se řídit pokyny zaměstnavatele,
odkládat OOPP na místech k tomu určených (např. v šatně),

Kontroly
Kontroly používání OOPP zaměstnanci i jinými osobami na pracovištích
Skanska jsou předmětem každé pravidelné i mimořádné kontroly
prováděné v rámci prevence rizik.
U speciálních OOPP zajišťuje zaměstnavatel předepsané prohlídky
a funkční zkoušky dle návodů (jde např. o OOPP k ochraně proti pádu
z výšky nebo zachycení pádu) zpravidla 1x ročně, nebo po každé
mimořádné situaci nebo změně. Obr. 3

Obr. 3

Ochrana celého těla
Musí být zajištěna tehdy, jestliže zaměstnanec pracuje s látkami, které
mohou způsobit poškození pokožky těla, nebo hrozí-li mu nebezpečí
poleptáním, popálením, opařením, podchlazením, kontaminací
nebezpečnými látkami, působením elektrického proudu, mechanickým
poškozením, pořezáním, biologickými činiteli, nabodnutím apod. Obr. 4
Pracovní oděv - prostředek chránící před znečištěním, před mechanickým
poraněním a před nepříznivými vlivy okolního a pracovního prostředí,
používaných materiálů a povahy práce. Obr. 5, 6
Obr. 4

Obr. 5

Ochranný oděv - prostředek chránící před nepříznivými klimatickými
podmínkami, tj. chladu, zimě, dešti, sněžení, prudkému větru nebo slunci,
nebo jinému nebezpečí.
Zaměstnancům společnosti Skanska se poskytuje jednotný oděv, který
splňuje požadavky příslušných norem a vnitřních předpisů, pokud jde
o jeho barvu, střih, vzor a označení. Pro zajištění správného hospodaření
s oděvy (včetně jejich servisu) obdrží každý zaměstnanec dva komplety
ochranného oblečení, které je určeno ke stálému používání v rámci
výměnného systému.

Obr. 6

Obr. 7, 8

Obr. 9

Oděvy a doplňky s vysokou viditelností
z retroreflexních a fluorescenčních materiálů (popř. i pásky na rukávy,
rukavice apod.) se poskytují ke zvýšení viditelnosti zaměstnance v souvislosti
s jedoucími vozidly, stroji nebo manipulovaných břemen. Obr. 7, 8, 9
Ochrana před nepříznivým počasím musí být poskytnuta při práci
ve venkovním prostředí v deštivém a chladném počasí. Obr. 10

Obr. 12

Obr. 10

Obr. 14

Obr. 17

Obr. 11

Obr. 15

Obr. 18

Obr. 13

Obr. 16

Obr. 19

Ochrana před pádem z výšky musí být poskytnuta tehdy, je-li zaměstnanec
přes veškerá technická opatření vystaven nebezpečí pádu z výšky, nebo
do hloubky. Obr. 11, 12
Ochrana hlavy a lebky
V provozech a na výrobních pracovištích, kde hrozí poranění hlavy
a na všech stavbách společnosti jsou všichni pracovníci povinni používat
ochrannou přilbu v barevném provedení jim příslušném.
Přilba, která utrpěla náraz, jeví poškození, nebo je starší 5 let musí být
vyměněna. Obr. 13, 14
Ochrana rukou a paží musí být zajištěna tehdy, hrozí-li zaměstnanci
poškození rukou mechanickým poškozením, pořezáním, bodnutím,
poleptáním, popálením, opařením, podchlazením, kontaminací
nebezpečnými látkami, působením elektrického
proudu apod. Obr. 15, 16

Obr. 20

Ochrana nohou se používá v případě, že zaměstnanci
hrozí poranění nohou nárazy, padajícími předměty,
při možnosti nášlapu na ostré nebo špičaté předměty,
prochladnutím, vlhkostí, horkými látkami, horkými
nebo leptavými kapalinami. Obr. 17, 18, 19

Zaměstnancům dělnických profesí se poskytuje pracovní obuv s podešvemi
odolnými proti propíchnutí a s vyztuženou špicí (tužinkou). Obr. 19
Pro práce vyhodnocené s rizikem uklouznutí se poskytuje obuv
s protikluznou podrážkou. Obr. 20

Obr. 21

Obr. 22

Obr. 23

Ochrana zraku a obličeje se zajišťuje tehdy, jestliže zaměstnanci
hrozí poškození očí nebo obličeje odlétajícími úlomky nebo částicemi,
vystříknutím kapalin nebo nebezpečným zářením (tepelné, světelné,
ultrafialové apod.). Obr. 21, 22, 23, 24
Ochrana dýchacích orgánů musí být zajištěna v případě, že zaměstnanec
je vystaven působení zdraví škodlivým, zejména jedovatým, leptavým nebo
dráždivým plynům, parám, aerosolům a prachu a v případech, je-li obsah
kyslíku v ovzduší menší než 18 % objemu. Obr. 25, 26

Obr. 24

Obr. 27

Obr. 25

Obr. 26

Ochrana sluchu musí být zajištěna v případě, jestliže působení hluku (přes
přijatá technická opatření) překračuje hygienickou hranici. Používají se
mušlové nebo zátkové chrániče sluchu.
Obr. 27, 28, 29, 30
Ochrana pokožky se poskytuje při činnostech, kdy může dojít
ke kontaminaci pokožky, např. práce ve vlhkém prostředí, při zpracování
nátěrových hmot, ředidel, rozpouštědel, tmelů, materiálů k nanášení,
čisticí a údržbářské práce, práce s ionizujícím zářením. Obr. 4

Obr. 28

Poskytování mycích, čisticích a desinfekčních prostředků
Zaměstnancům se poskytují ochranné krémy a desinfekční prostředky
podle druhu škodliviny, jestliže přicházejí do styku s látkami, které mohou
způsobit podráždění pokožky (rozpouštědla, tmely, lepidla, oleje, ropné
látky apod.) a podle druhu a stupně znečistění.

Obr. 29

Obr. 30

Obr. 31

Obr. 32

Obr. 33

Poskytování ochranných nápojů
V horkých dnech letního období a v chladných dnech zimního období se
na venkovních pracovištích zaměstnancům poskytují ochranné nápoje,
jimiž se doplňuje ztráta tekutin a minerálních látek. Rozsah a bližší
podmínky poskytování ochranných nápojů určuje vnitřní předpis.
Ochranné nápoje se poskytují dle teploty vzduchu a energetické
náročnosti vykonávané práce, kdy v pracovním prostředí při trvalé práci
na venkovním pracovišti nebo v budovách je na základě monitorování
teploty venkovního vzduchu předpoklad, že teplota venkovního vzduchu,
měřená na pracovišti zastíněným teploměrem v průběhu osmihodinové
směny přesáhne hodnotu operativní teploty 26 °C, stanovenou pro danou
třídu práce. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje
v množství alespoň jeden a půl litru za osmihodinovou směnu.
Při trvalé práci na venkovních pracovištích, pokud jsou nejnižší korigované
teploty venkovního vzduchu naměřené na pracovišti zastíněným
teploměrem v průběhu osmihodinové směny nižší než 4 °C. Ochranný
nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje teplý, v množství alespoň
půl litru za osmihodinovou směnu. Obr. 31, 32, 33

Ostatní ujednání týkající se OOPP
A) Používání OOPP subdodavateli a OSVČ na pracovištích SKANSKA, a.s., je podrobně definováno v příslušných smlouvách.
B) Ochranná přilba, výstražná vesta a bezpečná obuv jsou základním povinným vybavením každé osoby (subdodavatelů,
OSVČ), která se pohybuje v prostoru stavby.

