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Posuzované prostory 
a činnost / hlavní 
zdroj nebezpečí 

Identifikace nebezpečí 
 Vyhodnocení 
   míry rizika Bezpečnostní opatření k minimalizaci rizik Poznámky 

chřipka  
infekce 
epidemie 
pandemie 
Covid 19 
apod. 
 
v době zvýšeného 
epidemiologického 
ohrožení 
 
 
 
 
 
MR = P x E x N 
MR = 6 x 6 x 7 = 252 
Značné riziko 
 
 
MR = 6 x 2 x 3 = 36 
Běžné riziko 
 
 
 

onemocnění, infekční 
onemocnění, smrt 
šíření nákazy 
kapénkovým přenosem 
šíření nákazy u 
bezpříznakového 
průběhu 

Značné R 
 

* dodržování bezpečných postupů nastavených zaměstnavatelem, obecných a speciálních hygienických 
zásad - postup dle interního předpisu organizace v souladu s pokyny MZd nebo krizového štábu (nutno 
sledovat), stanovení postupu při podezření na nákazu, trasování kontaktů, stanovení postupu při návratu 
z karantény / po nemoci do zaměstnání  

* stanovení pracovních postupů pro provozované činnosti se zvýšenou hygienou - zvl. úklid vnitřní  
* zvýšená dezinfekce všech prostor pracovišť organizace a prostor, kde je vykonávaná činnost - dle 

požadavků klienta, použití čistících - dezinfekčních přípravků dle požadavků klienta 
* používání OOPP na ochranu dýchacích cest: roušky, respirátory, štíty, dále rukavice, dle potřeby ochranné 

obleky, vždy používat v souladu s pokyny výrobce, zacházet s ochrannými prostředky tak, aby nebyl 
možný přenos na jiný předmět (např. nenosit roušky po kapsách apod.) 

* zvýšení osobní hygieny zaměstnanců, pravidlo 3R - instruktážní vyvěšené plakáty, volně přístupná 
dezinfekce na centrále a jednotlivých pracovištích, dezinfekční prostředky u klientů 

* zvýšený režim přirozeného větrání na pracovištích, pokud je to technicky možné 
* častější dezinfekce prostor, povrchů, pracovního náčiní, elektroniky, mobilů, nepoužívat předměty (náčiní) 

jiných zaměstnanců bez předchozí dezinfekce 
* dle potřeby omezení počtu zaměstnanců na pracovišti / v organizaci /dodržování odstupů 
* využívání variant vzdálené práce - režim domácí pohotovosti, směnná práce tak, aby se jednotlivé směny 

nestýkaly, využití home office  
* na určených pracovištích oddělení pracovišť -  dle potřeby zástěny na pracovištích 
* kontrola použití OOPP u dodavatelů / zákaz vstupu cizích osob v krizovém období/ měření teploty 
* dle potřeby kontrola teploty u zaměstnanců 
* doporučení: používání alternativní dopravy do zaměstnání (kolo, pěšky, autem) 
* apelovat na osobní odpovědnost, např. v případě pociťování příznaků typických pro aktuální infekční 

onemocnění zůstat doma a postupovat dle pokynů lékaře a místně příslušné HS, o svém stavu informovat 
nařízeného, ohleduplnost k ostatním - používání OOPP i mimo určené pracoviště, dodržování karantény 

* předcházení nákaze (imunizace, znalost nebezpečných agens, atd. a jejich přenosu, zvýšená osobní 
hygiena, používání roušek 

Organizace musí průběžně 
sledovat situaci a opatření 
vydávaná MZd příp. krizovým 
štábem a neprodleně na ně 
reagovat interními předpisy a 
školeními 

Interní předpis: PVP 6/2020 
Zajištění ochrany pracovišť 
společnosti a jejich 
zaměstnanců a minimalizace 
možnosti nakažení 
onemocněním C0VID-19 

OZO v prevenci rizik 
pravidelně zasílá aktuální 
informace 

Školení zaměstnanců:                            
O  zásadách  správného  a  
bezpečného  použití  
dezinfekčních  prostředků  

Speciální proškolení je 
prováděno dle potřeby 

Zaměstnancům jsou vydávány 
OOPP dle aktuální situace – 
roušky, respirátory, rukavice, 
příp. ochranné obleky 

Využití propagačních materiálů 
vydaných MZD a European 
Agency for Safety and Health at 
Work 

(Pokyny EU) Covid 19: návrat 
na pracoviště, Příprava 
pracoviště na Covid 19 

Informační letáky např.  3R 

poškození zdraví osob 
desinfekčními/ochranný- 
mi prostředky, alergie, 
senzibilizace, potřísnění, 
poleptání, podráždění  

Běžné R 

* ochranné rukavice, ochrana dýchacích cest – roušky, respirátory, ochrana zraku 
* vytipování nealergizujících prostředků 
* mít k dispozici antihistaminika  
* při potřísnění – rychlé omytí proudem vody, při stříknutí do oka vymývání proudem vody, odvoz k lékaři 
* znalost účinků používaných přípravků –zaškolení na používané přípravky 

stres, psychická zátěž 
z obavy před nákazou / 
ztráty zaměstnání Běžné R 

* školení a postupy pro zvládání stresu - spojeno s obavami o zdraví a potenciálním ohrožením epidemií 
/pandemií na pracovišti 

* informovanost, vstřícnost vedení, nastavení alternativních pracovních postupů a činností (home office, 
separace, odstupy, hygienická pravidla atd.)  zajištění psychické pohody a zvládání úzkosti za pomoci 
vhodného konzultanta (vnitřní, vnější, peer, psycholog, linka poskytovatele PLS atd.) 

* používání OOPP - dle vyhodnocení situace (roušky, respirátory, rukavice, ochranné brýle, ochranné obleky 

Při práci v prostorách klientů je vždy nutno řídit se interními směrnicemi organizace, ve které je činnost prováděna! 

 


