Povinnosti pracovníků při úklidu pracovišť a veřejně přístupných prostor
Pracovníci úklidu jsou zejména povinni dbát následujících zásad:
1) Dokonale si osvojit všechny způsoby dezinfekce, které jsou pro různé úkoly vyžadovány.
2) Používat při úklidu pouze ty čistící a mycí prostředky, které byly nadřízeným pracovníkem určeny jako
bezpečné a byly zaměstnanci k tomuto účelu vydány nebo povolen jejich nákup.
3) Prostředky a zařízení určené k úklidu se musí používat podle návodu výrobců. Jakýkoliv neodborný zásah do
zařízení určených k úklidu je zakázán.
4) Používat při ředění, přelévání a manipulaci s dezinfekčními prostředky a roztoky ochranných rukavic a zvláště
u žíravin si chránit obličej a oči před potřísněním.
5) Při použití koncentrovaných i ředěných roztoků kyselin a louhů dbát zvláště, aby nedošlo k potřísnění
pokožky, protože jde o žíraviny prudce účinné. Ruce chránit rukavicemi určenými k práci s kyselinami a louhy
a oděv zástěrou ze stejného materiálu. Tyto prostředky používat pouze výjimečně na základě rozhodnutí
nadřízeného pracovníka.
6) K odměřování čisticích a dezinfekčních roztoků zásadně používat jen odměrek k tomu určených a nikoliv
nádob určených k pití (různé sklenice apod.).
7) Uschovávat dezinfekční prostředky na pracovištích na jednom místě, řádně označeny a uzavřeny mimo dosah
osob nepovolaných v nejmenším nutném množství a to v originálních obalech.
8) Při omývání podlah a hlavně tam, kde nelze po dobu schnutí přerušit provoz postupovat tak, že se umyje
nejdříve jedna strana místnosti nebo chodby a po uschnutí se umyje druhá část. Zabrání se tak možnosti
uklouznutí na vlhké podlaze.
9) Při úklidu a čištění podlah místností potřísněných vodou či jinými tekutinami (např. koupelny, kuchyně)
používat protiskluzovou obuv, aby se zamezila možnost uklouznutí pracovníka úklidu.
10) Pokud pracovník provádí čištění okenních rámů a skel a při této činnosti je ohrožen pádem z výšky nebo do
hloubky větší než 1,5 m musí být splněny následující požadavky bezpečnostních předpisů:
a) Pracovník musí být vybaven a zajištěn bezpečnostním pásem proti případnému pádu z výšky nebo do
hloubky.
b) Pracovník musí být seznámen s bezpečnostním předpisem pro práce ve výškách.
c) Pracovník musí absolvovat lékařskou prohlídku pro práce ve výškách.
POKUD NEJSOU SPLNĚNY VÝŠE UVEDENÉ POŽADAVKY, NESMÍ PRACOVNÍK TUTO ČINNOST
VYKONÁVAT !
Pokud by přesto tato práce byla od pracovníka vyžadována je jeho povinností (dle Zákoníku práce) tuto práci
odmítnout, neboť je v rozporu s bezpečnostními předpisy.
Nedodržení tohoto zákazu bude považováno za závažné porušení pracovní kázně.
11) Používání židlí, dalšího nábytku, kbelíků, beden apod. pro zvýšení pracoviště je zakázáno ! K tomuto účelu je
dovoleno používat pouze přenosné schůdky.
12) K čištění všech elektrických přístrojů a elektrických vařičů přistupovat teprve po jejich odpojení od elektrické
sítě a po jejich vychladnutí. Elektrické přístroje se čistí pouze vlhkým hadrem namočeným do čistícího
roztoku. V každém případě je nutno se vyvarovat toho, aby do elektrických přístrojů vnikla voda. Pokud se tak
stane, je toto nutné ohlásit vedoucímu, který zajistí jejich odborné vysušení a kontrolu.
13) Pro čištění osvětlovacích těles a stolních lampiček platí stejné zásady.
14) Plynové spotřebiče čistit až po uzavření přívodu plynu a jejich vychladnutí.
15) Při vstupu do místnosti, které nejsou obsazeny osobami a o nichž se ví, že v nich jsou plynové spotřebiče, se
nejdříve čichem přesvědčit, zda není v místnosti cítit plyn. Rozsvícení světel a zapojování elektrických
přístrojů se smí provést až po této kontrole. V případě, že je cítit unikající plyn, neprovádět žádnou manipulaci
s elektrickým zařízením, okamžitě otevřít okna, uzavřít přívod plynu a závadu ohlásit nadřízenému, který
zajistí nápravu.
16) Pracovníci úklidu nesmějí rozebírat elektrické a plynové spotřebiče.
17) Úklidovým pracovníkům je zakázáno opravovat pojistky, žárovky a provádět jakýkoliv jiný zásah do
elektrického zařízení.
18) Důsledně dodržovat zásadu, že v místnostech, které slouží i částečně pro uložení určitého množství hořlavin se
nesmí manipulovat s otevřeným ohněm a kouřit. Během úklidu je přísně zakázáno jíst a pít.

-219) Na vypínače elektrického proudu a na elektrické přístroje zapojené do elektrické sítě se smí sahat jen suchou
rukou, aby bylo sníženo riziko možného zasažení elektrickým proudem.
20) Při jakékoliv poruše elektrického vedení (uvolněné vypínače, zásuvky, volně visící vodiče) ihned nahlásit tuto
závadu svému nadřízenému nebo zajistit opravu odbornou osobou. Do doby než bude závada odstraněna
zabránit možnosti dotyku ostatním zaměstnancům nebo jiným osobám, které se nacházejí v takovémto
prostoru.
21) Před započetím úklidových prací ve sklepích se musí pracovník nejdříve přesvědčit, zda jsou veškeré poklopy
od kanálů řádně uzavřeny a zajištěny.
22) Pracovníci, kteří v zimním období zabezpečují úklid chodníků, jsou povinni včas zabezpečit úklid sněhu a
provedení posypu, aby nedošlo k úrazu.
23) Prostředky požární ochrany je přísně zakázáno používat k úklidovým i jiným pracím.
24) Pomůcky, úklidové prostředky a zařízení pro úklid se nesmí umísťovat v protipožárních zařízeních a
únikových cestách.
25) Je dovoleno používat jen takové ohřívače vody a topidla, která odpovídají ČSN. Na topidla je přísně zakázáno
pokládat hořlavé předměty.
26) Dát si neprodleně odborně ošetřit každý úraz, který se přihodí při plnění pracovních úkolů a jeho vznik ihned
oznámit svému vedoucímu, a to i v případě, že úraz nezanechá okamžitou pracovní neschopnost.
27) Po skončení úklidové práce se musí pracovník ošetřit – umýt, očistit ochranné pomůcky a nářadí, ošetřit si
pokožku rukou regeneračním krémem.
28) Při práci vždy zachovávat nařízení svých vedoucích, používat osobních ochranných prostředků a nerozptylovat
se činnostmi, které nesouvisí s vlastní prací. Nejvíce úrazů vzniká právě proto, že se zaměstnanci plně nevěnují
přidělené práci a snižují tak svoji pozornost.

Jméno,příjmení a pracovní zařazení pracovníka:

...........................................................................................................

V Brně dne:

...........................................................

Pracovník svým podpisem potvrzuje, že se seznámil ze všemi uvedenými zásadami a v plném rozsahu jim porozuměl.

...........................................................
podpis pracovníka

