
 1

Informace  
k zajišt ění bezpečnosti práce pro zam ěstnance jiného zam ěstnavatele  

 
Úvod  
 
Podle ustanovení § 101 odst. 3 a § 103 odst. 1 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, Vám tímto Fakultní nemocnice Hradec Králové 
poskytuje informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením včetně 
dalších požadavků a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají 
výkonu naší práce a pracoviště při Vašem pohybu a pobytu v areálu FN HK. 
 
Poskytované informace jsou předávány každému zaměstnanci jiného zaměstnavatele nebo 
OSVČ, kteří budou pro potřeby FN HK a na jejích pracovištích vykonávat smluvně 
dohodnutou činnost. Pokud se jedná o skupinu zaměstnanců jiného zaměstnavatele, jsou 
tyto informace poskytnuty vedoucímu této skupiny a ten odpovídá za řádné přenesení všech 
informací, které obdržel.  
 
 
Charakteristika nebezpe čí při práci ve Fakultní nemocnici Hradec Králové 
 
FN HK je zdravotnické zařízení, které poskytuje lůžkovou a ambulantní zdravotní péči od 
základní po vysoce specializovanou, včetně péče chronické, rehabilitační a posudkové pro 
děti i dospělé v oborech uvedených ve statutu. FN HK je také významným výzkumným a 
výukovým pracovištěm úzce spojeným s Lékařkou fakultou UK v Hradci Králové. 

V rozsahu potřebném pro zajištění zdravotní péče dále vykonává činnosti obslužných 
provozů - stravování, dopravu (osobní, nákladní, sanitní), praní prádla, údržbu budov, 
shromažďování odpadů. 
 
 
 
Rizikové faktory p ři práci ve Fakultní nemocnici Hradec Králové : 
 
1. Infekce  vzniká v důsledku působení biologického činitele, jako jsou viry, plísně, bakterie, 

paraziti často při kontaminaci biologickým materiálem /např. krev, moč, sputum/.  
Míra rizika infekce je dána způsobem přenosu biologického činitele, stupněm účinné 
profylaxe (očkování).  Zdrojem infekce ve FN HK je nejčastěji pacient, přenos infekce je 
přímým kontaktem (kapénková infekce) nebo nepřímou cestou (biologický materiál, 
např. krev, sputum, moč apod. nebo jím znečištěné povrchy ploch, přístrojů a předmětů, 
jehla). 
 

2. Nebezpečné chemické látky a sm ěsi  - poleptání, otrava, senzibilizace, hořlavost, 
výbuch – vlastnost látky (směsi), únik, nesprávné zacházení s chemickou látkou (směsí), 
nepoužívání OOPP, příprava čistících a desinfekčních roztoků, vdechování par či požití. 

 
3. Záření - ionizující  – RTG zařízení, radiofarmaka – práce s radiofarmakem, uzavřené 

zářiče, manipulace s kontaminovaným prádlem, neoprávněná manipulace, porušení 
zákazu vstupu na pracoviště s kontrolovaným pásmem nebo sledovaným pásmem, 
nepoužití předepsaných OOPP; neionizující – laser - neoprávněná manipulace, 
porušení zákazu vstupu na pracoviště s kontrolovaným pásmem, nepoužití 
předepsaných OOPP. 

 
 4.   Elektrická  - ohrožení dotykem nebo přiblížením (přímo nebo nepřímo) – živá část el. 

zařízení, používání el. spotřebičů a zařízení v rozporu s návodem k použití, porucha el. 
spotřebiče či zařízení při provozu, poškození ochranné izolace vodiče či připojovací 
šňůry apod. – úraz elektrickým proudem, poškození el. spotřebiče či zařízení. 
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 5.   Vytvá řená používáním zdravotnických prost ředků a technických za řízení  
       vyhrazená technická zařízení, stroje, přístroje, nástroje, nářadí, pracovní pomůcky  

neoprávněná manipulace, porušení zákazu vstupu na pracoviště s kontrolovaným 
pásmem, nepoužití předepsaných OOPP, náraz, úder, pořezání, poranění o vlastní 
zdravotnický prostředek. 

 
 7.   Mechanická rizika  na pracovištích - nebezpečí - tlak, náraz, úder, pořezání, bodnutí, 

propíchnutí, ztráta stability - předmět nebo osoba, pád osoby při chůzi po rovině nebo po 
schodech, manipulace a přeprava předmětu či osoby, nepoužívání předepsaných 
OOPP. 

 
 7.   Provozování  dopravy  - nebezpečí – přejetí, sražení, přimáčknutí – nezodpovědné 

chování řidičů a chodců, nepřiměřená rychlost, nepozornost, chůze a přecházení mimo 
chodníky a přechody. 

 
 
K eliminaci p ůsobení výše uvedených nebezpe čí, je důležité dodržovat následující 
opat ření a pokyny : 
 
k bodu 1.  

� při nutném vstupu na zdravotnické pracoviště respektovat stanovené zásady 
hygienického a protiepidemiologického režimu daného pracoviště, dbát pokynů 
zdravotnického personálu (např. používání OOPP, mytí a dezinfekce rukou), se 
kterými budete seznámeni 

� neprovádět manipulaci s odpadem ze zdravotnictví, biologickým materiálem a 
prádlem ze zdravotnických pracovišť 

� dodržovat zákaz konzumace jídla a nápojů na zdrav. pracovišti mimo prostory k tomu 
určené 

� mít platnou lékařskou prohlídku (zdravotní způsobilost pro výkon požadované práce) 
a při vstupu do specifických prostor pro stravování (varna, příprava stravy, kuchyňky 
apod.) předložit a mít u sebe zdravotní průkaz 

� respektovat pokyny (zákazy, výstrahy, příkazy) bezpečnostních značek, tabulek a 
signálů 

 
k bodu 2. 

� nevstupovat do zakázaných prostor 
� nemanipulovat s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, pokud k tomu nebyl     

pověřen a seznámen se zásadami bezpečné manipulace 
� používat přidělené OOPP 
� dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným plamenem či jiným zdrojem 

zapálení 
� nepoškozovat obaly a záchytné nádoby určené ke skladování příp. manipulaci 

s nebezpečnou chemickou látkou/směsí 
� respektovat pokyny (zákazy, výstrahy, příkazy) bezpečnostních značek, tabulek a 

signálů 
 
k bodu 3. 

� pracoviště jsou považována za prostory se zvláštním režimem (kontrolované pásmo, 
sledované pásmo) - např. vyšetřovny a ovladovny RTG, mamografické vyšetřovny, 
vyšetřovny radioterapeutických simulátorů, ozařovny terapeutických ozařovačů, kde 
jsou používány zdroje ionizujícího záření 

� respektovat kontrolovaná nebo sledovaná pásma na pracovištích se zdroji 
ionizujícího záření (kontrolované pásmo je vyznačeno výstražnou značkou se 
symbolem „ionizující záření“ a dodatkovým nápisem „Kontrolované pásmo“; u 
sledovaného pásma je dodatkový nápis „sledované pásmo“, vstupní dveře z volně 
přístupných prostor jsou osazeny kulou 
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� svítí-li světelná signalizace upozorňující na zákaz vstupu do kontrolovaného pásma, 
platí přísný zákaz vstupu do vymezeného prostou 

� řádně používat a nosit přidělené OOPP 
� dodržovat zákaz konzumace jídla a pití v kontrolovaných pásmech 
� svévolně nepoškozovat či odpojovat bezpečnostní prvky kolektivní ochrany osob 

(např. dveřní spínače, výstražnou světelnou signalizaci, bezpečnostní spínače), 
zapínat a uvádět do chodu odpojené nebo odstavené zdroje ionizujícího záření apod. 

� vstup na pracoviště se zdroji ionizujícího záření, pokud nebylo předáno jako 
staveniště či obdobné pracoviště, je možné jen na základě vlastního povolení 
radiačních pracovníků daného pracoviště se zdroji ionizujícího a pod jejich dohledem 

 
k bodu 4. 

� respektovat dělení elektrických rozvodů na zdravotnických pracovištích - MDO - 
méně důležité obvody – elektrické rozvody určené k napájení spotřebičů, které 
nemusí mít napájení zajištěno z nouzových zdrojů – zásuvka bílá popř. hnědá; DO – 
důležité obvody - elektrické rozvody určené k napájení spotřebičů, které musí mít 
napájení zajištěno z hlavního nouzového zdroje (DA – dieselagregát) – zásuvka 
zelená; VDO – velmi důležité obvody - elektrické rozvody určené k napájení 
spotřebičů, které musí mít napájení zajištěno ze  speciálních nouzových zdrojů 
(nepřetržité napájení), určeno pro zdrav. přístroje – zásuvka oranžová; ZIS – 
zdravotnická izolovaná soustava – elektrické rozvody, jehož zdrojem je ochranný 
oddělovací transformátor, který je napájen z důležitých obvodů, určeno pro zdrav. 
přístroje – zásuvka žlutá 

� všechny elektrické spotřebiče používané ve FN HK musí být v bezpečném, životu a 
zdraví neohrožujícím stavu, musí vyhovovat požadavkům stanovených příslušnými 
předpisy a normami  

� nevyhovující spotřebiče a zařízení se nesmí připojovat a používat 
� zákaz připojování a používání soukromých elektrických spotřebičů a zařízení 
� elektrické spotřebiče a zařízení instalované na pracovištích FN HK smějí obsluhovat 

či používat pouze osoby, které jsou řádně a prokazatelně seznámeni s návodem 
nebo pokyny výrobce k obsluze a mají úspěšně absolvované příslušné školení ve 
smyslu vyhl. č. 50/1978 Sb. /odborná způsobilost v elektrotechnice/ 

� před uvedením el. spotřebiče a zařízení do provozu si ověřit, zda je v řádném 
provozuschopném stavu a zda jsou splněny podmínky jeho provozu stanovené v 
návodu nebo pokynech výrobce k obsluze nebo provozní dokumentaci 

� el. spotřebič nebo zařízení používat pouze za provozních podmínek a pracovních 
podmínek, pro které byly konstruovány a vyrobeny 

� při přemisťování el. spotřebiče nebo zařízení připojeného k el. síti pohyblivým 
přívodem s vidlicí se musí provést jeho bezpečné odpojení od el.sítě 

� při zjištění závady el. spotřebiče nebo zařízení, jej vypnout a odpojit od zdroje 
napájení a závadu nahlásit vedoucímu pracoviště; řádně označit tabulkou s nápisem 
„Mimo provoz“ 

� zakázané činnosti – dotýkat se živých částí el. spotřebiče nebo zařízení, odstraňovat 
ochranné kryty a bezpečnostní prvky, provádět neodborné zásahy do jejich 
konstrukce, používat el. tepelné spotřebiče nebo zařízení v bezprostřední blízkosti 
hořlavých látek 

� před vstupem do el. zařízení /rozvaděče, rozvodny apod./ informovat technika 
provozu elektro a požádat o souhlas 

 
k bodu 5. 

� uvádět do provozu zdravotnické prostředky a technická zařízení, která svým 
vybavením výstrojí, dokumentací, zkouškami, revizemi a svým umístěním vyhovují 
předpisům o provozu těchto prostředků a zařízení 

� provozovat a obsluhovat prostředky a zařízení mohou pouze osoby k tomu pověřené, 
řádně a prokazatelně seznámené s návodem nebo pokyny výrobce k obsluze, 
zdravotně způsobilé a za stanovených podmínek 
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� prostředky a zařízení odstavit z provozu, pokud ohrožují bezpečnost práce, 
bezpečnost provozu, život a zdraví osob 

� údržbu, provozní opravy prostředků a zařízení provádět pouze, jsou-li bezpečně 
odpojeny od přívodů energií a zdrojů pohonu, v klidu a bezpečně zajištěny 

� opravy zajišťovat pouze prostřednictvím k tomu oprávněnými osobami  
� nepoškozovat, neodpojovat a neodstraňovat bezpečnostní prvky a ochranné kryty u 

prostředků a zařízeních, které zajišťují bezpečnost jejich provozu 
� vyžaduje-li to obecně závazný právní předpis, jsou zpracovány provozní předpisy, 

které upravují pracovní a technologické postupy pro používání prostředků a zařízení 
a pravidla jejich pohybu a osob v prostorech a na pracovišti 

� při provozu nebo používání prostředků a zařízení používat instalované prostředky 
kolektivní ochrany a osobní ochrany /OOPP/ 

 
k bodu 6. 

� dbát zásad bezpečné manipulace s břemeny a materiálem včetně dodržování 
hmotnostních limitů pro jejich zvedání, přenášení a dopravu pomocí ručních 
manipulačních prostředků 

� při manipulaci s předměty s ostrými hranami, hroty apod. používat ochranné pracovní 
rukavice 

� při ukládání břemen a materiálu respektovat zásady bezpečného skladování 
/způsoby uložení, používání vhodných manipulačních jednotek, dodržování  min. šíře 
manipulačních uliček, nepřetěžovat regály apod./ 

� používat vhodnou pracovní obuv a pracovní oděv 
� při chůzi používat pouze komunikace k tomu určené, při chůzi po schodech se 

přidržovat zábradlí, neběhat, neskákat apod. 
� při chůzi po venkovní komunikaci za deště, sněžení, námrazy dbát zvýšené 

opatrnosti a vyvarovat se uklouznutí 
� při mytí podlahy a při nutné chůzi po čerstvě umyté podlaze dbát zvýšené opatrnosti 

 
k bodu 7. 

� komunikace v areálu FN HK jsou účelové, nejsou veřejným prostranstvím, dopravní 
režim je upraven v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a 
vyhláškou, kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, úprava a 
řízení provozu na pozemních komunikacích 

� pro chůzi v areálu používat chodníky, pokud nejsou zřízeny nutno chodit po levé 
straně 

� k přechodu pozemních komunikací používat vyhrazené místa (přechody), pokud 
nejsou přecházet pouze kolmo na vhodných místech a za zvýšené opatrnosti 

� dodržovat předepsanou rychlost při jízdě motorovým vozidlem, parkovat a stát pouze 
na místech k tomu vyhrazených 

� při couvání zajistit bezpečné couvání pomoci způsobilé a náležitě použité osoby 
� přepravovat osoby a nebezpečný nálad (např. nadrozměrný, nebezpečné látky a 

směsi) pouze v souladu s ustanoveními zákona o provozu na pozemních 
komunikacích 

� při jízdě na kole a na motocyklu jezdit dle dopravních předpisů 
 
 
Obecné zásady bezpe čného chování zam ěstnanc ů, OSVČ a ostatních fyzických osob  
 

� dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a 
zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká Vaše jednání, případně opomenutí při 
práci 

� dbát všech pokynů a informací poskytnutých zaměstnanci FN HK, osob 
vykonávajících dozor, důsledně dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny 
zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž jste byl 
řádně seznámen 
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� dodržovat stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, 
dopravní prostředky a ochranná zařízení a tato svévolně neměnit a nevyřazovat 
z provozu 

� bezodkladně oznamovat svému nadřízenému a vedoucímu zaměstnanci pracoviště 
FN HK svůj úraz (poranění), pokud to dovolí Váš zdravotní stav, a úraz (poranění)  
jiné osoby, jehož jste byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jejich příčin 

� nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovišti a 
v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště 

� neprovádět sám a nedovolovat jiné nekvalifikované osobě obsluhovat a pracovat se 
zdravotnickými prostředky a technickými zařízeními, které vyžadují odbornou a 
zdravotní způsobilost 

� nepoužívat a nedovolit používání rizikových pracovních postupů a nebezpečného 
žertování 

� na svém pracovišti a ostatních prostorách FN HK udržovat pořádek a čistotu, 
nepotřebné předměty a materiály odkládat na určená místa, při rozsypání nebo rozlití 
materiálu (látky) toto ihned odstranit a prostor vyčistit předepsaným způsobem 
(provést úklid, dekontaminaci), podlahy a komunikace udržovat suché a čisté včetně 
odstraňování možných příčin pádu 

� při příchodu na jiné pracoviště FN HK, ohlásit neprodleně svou přítomnost a poslání 
zaměstnanci daného pracoviště, nejlépe vedoucímu, bez jeho souhlasu nevstupovat 
na pracoviště 

� každý, kdo zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, 
případně příznak takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí 
odstranit sám, přerušit práci a oznámit tuto skutečnost ihned odpovědnému 
zaměstnanci a podle možností upozornit všechny osoby, které by mohly bát tímto 
nebezpečím ohroženy 

� pří výkonu nebezpečné činnosti je zakázáno pracovat osamoceně, pokud není 
v dohledu, nebo pokud není zajištěna účinná forma kontroly 

� užívat jen vykázaných cest, vchodů a východů 
� věnovat zvýšenou pozornostmi vystupování, práci a sestupování po, vyvýšeném 

pracovišti, práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou 
� neshazovat jakékoliv předměty nebo materiály z výšky, pokud není bezpečně 

zajištěno místo dopadu. 
 
Poskytování první pomoci 
 
Přestože FN HK je zařízení, kde se poskytuje zdravotní péče, jsou jednotlivá pracoviště 
vybavena lékárničkou pro poskytnutí předlékařské první pomoci.  
V případě nutnosti poskytnutí první pomoci se obraťte na zdravotnického pracovníky daného 
pracoviště. 
 
Zajištění poskytování lékařské první pomoci v areálu FN HK: 

� Oddělení urgentní medicíny 
 
 
 
 

 
Vypracoval: Ing. Růžena Syrůčková, referent BOZP 
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Zaměstnanec jiného zaměstnavatele, který bude vykonávat činnosti ve Fakultní nemocnici 
Hradec Králové a byl podle ustanovení § 101 odst. 3 a § 103 odst. 1 písm. g) zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, proškolen.  
 
 
 
Název firmy, jméno a příjmení, pracovní zařazení                                              podpis                                       
 
…………………………………………………………                                  ……………………… 
 
…………………………………………………………                                  ……………………… 
 
…………………………………………………………                                  ……………………… 
 
…………………………………………………………                                  ……………………… 
 
…………………………………………………………                                  ……………………… 
 
…………………………………………………………                                  ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záznam o školení byl sepsán v Hradci Králové dne: ………………………………. 
 
 
Podpis školitele: ……………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


