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Prevádzkový poriadok o ochrane zdravia zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom  pri 
 práci  vypracovaný podľa § 18 NV SR č.83/2013 Z.z.
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Názov zariadenia : ..................................................................................................................
Presná adresa  : ......................................................................................................................
IČO  : ....................................................

1. Posudok  o  riziku 
    z expozície biologickým faktorom podľa § 4,  NV SR č. 83/2013 Z.z.:

	Pri činnosti, pri ktorej by mohlo vzniknúť riziko z expozície biologickým faktorom vrátane poranenia alebo nákazy pri vykonávaní zdravotníckych činností, musí zamestnávateľ určiť povahu. stupeň a trvanie expozície zamestnancov týmto biologickým faktorom, aby mohol posúdiť akékoľvek riziko pre zdravie alebo bezpečnosť zamestnancov a prijať opatrenia. 


	Pri činnostiach, ktoré sú spojené s expozíciou viacerým druhom biologických faktorov. zamestnávateľ posudzuje riziko podľa odseku 1 na základe nebezpečenstva, ktoré spolu predstavujú prítomné biologické faktory alebo situácie súvisiace s poranením alebo nákazou pri vykonávaní zdravotníckych čínností: zamestnávateľ musí vykonávať posúdenie rizika z expozície biologickým faktorom pravidelne a vždy. keď sa zmenia podmienky. ktoré môžu ovplyvniť expozíciu zamestnancov biologickým faktorom. 



	Zamestnávateľ musí na požiadanie predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach) alebo príslušnému inšpektorátu práce informácie. ktoré sú podkladom na posúdenie rizika z expozície biologickým faktorom podľa odsekov          l a 2. 


	Posudzovanie rizika z expozície biologickým faktorom podľa odsekov l a 2 sa vykonáva na základe dostupných informácii a zahrňa : 


	klasifikáciu biologických faktorov. ktoré sú alebo môžu byť nebezpečné pre zdravie ľudí podľa § 3. 

pracovné postupy a technológie spojené s rizíkom expozície biologickým faktorom vrátane situácií súvisiacich s poranením alebo nákazou pri vykonávaní zdravotníckych činností vrátane kontaktu s krvou alebo iným potenciálne infekčným materiálom. 
pracovné podmienky, organizáciu práce s bíologickými faktormi z hľadiska prevencie prenosných ochorení a odbornú spôsobilosť zamestnancov. 
psychosociálne faktory a vplyv faktorov súvisiacich s pracovným prostredím. 
odporúčanie príslušného orgánu verejného zdravotníctva v záujme ochrany zdravia zamestnancov na sledovanie biologických faktorov, ktorým sú alebo môžu byť zamestnanci exponovani. 
informácie o prenosných ochoreniach. ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s prácou zamestnancov. 
alergické účinky alebo toxické účinky biologických faktorov. ktoré môžu súvisieť s prácou zamestnancov. 
poznatky o ochorení. ktoré poškodilo zdravie zamestnancov a ktoré priamo súvisí s ich prácou. 

5. Na ambulancii uviesť presný názov ambulancie + sídlo ....................s biologickými  faktormi  prichádzajú do kontaktu títo zamestnanci:
	vymenovať ( napr. lekár, sestra, upratovačka, laborant.... ). Ku kontaktu s biologickými faktormi dochádza pri týchto pracovných činnostiach:

	odber biologického materiálu (krv, moč, výtery, cievkovanie, atď.- uviesť všetky činnosti) a zase uviesť kto túto prácu vykonáva a ako dlho (napr. 1hod. denne)
pri manipulácii s použitými zdravotníckymi pomôckami ( ihly, striekačky, tampóny, atď.- zase všetko popísať) prichádzajú do priameho kontaktu títo zamestnanci: uviesť kto túto prácu vykonáva

Podľa charakteru vyššie uvedených vykonávaných činností a prác,  biologické faktory, s ktorými prichádzajú zamestnanci na ambulancii uviesť presný názov ambulancie + sídlo .................... do kontaktu klasifikujem do 2 skupiny, t.j. ide o biologické faktory, ktoré môžu spôsobiť ochorenie ľudí a mohli by predstavovať nebezpečenstvo pre zamestnancov, ale nie je pravdepodobné, že sa rozšíri ochorenie v populácii, pričom obvykle je k dispozícii účinná profylaxia alebo liečba (podľa § 3 NV SR č. 83/2013 Z.z.). 

	Výskyt biologických faktorov, ktorým sú zamestnanci exponovaní pri svojej práci  bude sledovaný vykonávaním a vyšetrovaním sterov na zistenie sterility nástrojov, vykonávanie vyššieho stupňa dezinfekcie a vykonávanie dekontaminácie pracovného prostredia ambulancie uviesť presný názov ambulancie + sídlo ....................  a uviesť v akých frekvenciách si budete dávať robiť stery – minimálne 1x ročne!!!). 

Na základe výsledkov vyšetrení budú vykonávané opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov a pacientov v rámci sterility inštrumentária, vykonávania vyššieho stupňa dezinfekcie a vykonávania dekontaminácie prostredia a opätovnej kontroly ich účinnosti. Postup dekontaminácie a dezinfekcie je uvedený v prevádzkovom poriadku pre výkon hygienicko – epidemiologických činností.

	Informácie o prenosných ochoreniach, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výkonom práce zamestnancov: Na ambulancii. uviesť presný názov ambulancie + sídlo. pri výkone činnosti môžu sa zamestnanci nakaziť týmito ochoreniami :  hepatitída A, B,C, TBC, atď. – doplniť ostatné ktoré sa môžu na pracovisku vyskytnúť Informácia o týchto ochoreniach a spôsobe prenosu sú získavané z odbornej literatúry. 


	v prípade ochorenia zamestnanca prenosným ochorením v súvislosti s výkonom práce bude toto ochorenie hlásené na RÚVZ so sídlom v Michalovciach – odd. epidemiológie, S. Chalupku 5, Michalovce 


	Možné alergické alebo toxické účinky biologických faktorov, ktoré môžu súvisieť s výkonom práce  zamestnancov:  ide o biologické faktory, ktoré produkujú toxíny, napr. Sh. dysenterie (typ I), Corynebacterium diphterie,  (doplniť ďalšie). 


	Poznatky o ochorení, ktoré poškodilo zdravie zamestnanca a ktoré priamo súvisí s jeho prácou: poznatky o vyššie uvedených ochoreniach sú všeobecne známe a sú dostupné v odbornej literatúre.  V čase prípravy prevádzkového poriadku neevidujeme u zamestnancov nášho pracoviska ochorenie, ktoré by bolo v priamej súvislosti vykonávanou prácou.


Na základe posúdenia rizika zaraďujeme práce na pracovisku uviesť presný názov ambulancie + sídlo........................... (do 2 kategórie alebo 3 kategórie – v závislosti od druhu zdravotníckeho zariadenia  Charakter rizika nevyžaduje jeho ďalšie posudzovanie.
Na základe posúdenia rizika budú zamestnanci vykonávajúci vyššie uvedené pracovné činnosti zaradený podľa zákona NR SR č.355/2007 Z.z. do druhej kategórie  a zdravotný dohľad bude vykonávaný podľa citovaného zákona. 


Údaje o umiestnení pracoviska
identifikáciu zdrojov rizika z expozície biologickým faktorom vrátane rizika poranenia alebo nákazy pri vykonávaní zdravotníckych činnoslí vrá lane kontaktu s krvou alebo iným potenciálne infekčným materiálom.

      Ambulancia názov uviesť presný názov ambulancie + sídlo.....................................................
	sa nachádza v murovanom objekte na ulici ........(popis - na I, II, III? poschodí…….) 

vstup je riešený z ulice cez vstupný vestibul – chodbu, je – nie je riešený prístup pre osoby s obmedzenou hybnosťou. 
Ambulancia pozostáva – rozpísať dispozičné riešenie + vybavenie pracoviska ….. (podľa všeobecného prevádzkového poriadku)
objekt je napojený na verejné inžinierske siete (voda, kanál, plyn, el. energia), 
	vykurovanie je riešené ako? ( napr. z vlastnej kotolne), 
	teplá voda je pripravovaná ako? (napísať napr. centrálne, alebo z vlastného boilera)..... 
	vetranie a presvetlenie jednotlivých priestorov je prirodzené oknami, umelé osvetlenie je žiarivkové, úprava podláh a stien je ľahkozmývateľná).
	vývoz biologicky kontaminovaného odpadu, vývoz komunálneho odpadu ... 


opis technológie alebo činnosti,
vybavenie pracoviska z hľadiska stavebného. materiálneho a technického vrátane kontrolných systémov na zabránenie úniku alebo prenosu biologických faktorov na pracovisku. 


	opísať technológie alebo činnosti, vybavenie pracoviska z hľadiska stavebného. materiálneho a technického vrátane kontrolných systémov na zabránenie úniku alebo prenosu biologických faktorov na pracovisku. 






zabezpečenie ochranných a prevent. opaTrenÍ
 s ohľadom na požadovanú úroveň ochrany podľa príloh č. 5 a 6 vrátane opatrení na bezpečnú manipuláciu a prepravu biologických faktorov na pracovisku a opatrení na prevenciu poranenia alebo nákazy pri vykonávaní zdravotníckych činností. 


Ochranné a preventívne opatrenia: 
Sú riešené podľa príloh č. 5  a 6  NV SR č. 83/2013 Z. z.:
 Pre zamestnancov je riešené samostatné zariadenie na osobnú hygienu, pri údržbe priestorov pracoviska sú používané dezinfekčné postupy uvedené v prevádzkovom poriadku hyg.-epid režim, je  zabezpečená ochrana pred prenášačmi (sieťky na oknách),  pracovné plochy sú ľahko čistiteľné a neprepúšťajú vodu, sú odolné voči pôsobeniu dezinfekčných prostriedkov. Ochrana zdravia zamestnancov je zabezpečená používaním vhodných osobných pracovných prostriedkov (pracovné oblečenie, obuv, rukavice, prípadne podľa potreby okuliare, rúška).
Spôsob manipulácie a likvidácie biologicky kontaminovaného odpadu :  
Biologicky kontaminovaný odpad sa ukladá do oddelených nepriepustných nádob a skladuje sa vo vyhradenom priestore 7 dní (v priestore vybavenom chladiacim zariadením najviac 14 dní) - zvoz zabezpečený zmluvne. Použité jednorázové ihly, striekačky a iné ostré predmety sa zneškodňujú vcelku bez ďalšej manipulácie (bez nasadzovania krytov!) do hrubostenných nepriepustných nádob, ktoré sú uložené v prípravovni. Odvoz biologického kontaminovaného odpadu a ostrých predmetov je zabezpečený  zmluvne. 


5. havarijný plán 
na ochranu zamestnancov pred expozíciou biologickým faktorom 3. skupiny a 4. skupiny, ktorá môže vzniknúť v dôsledku porušenia bariér ohraničujúcich úroveň ochrany. 

Vypisuje pracovisko zaradené do 3, resp. 4 skupiny 



6.  Spôsob   dekontaminácie  a dezinfekcie a kontrola
 ich účinnosti na pracovisku 

Stručný popis ako a čím sa vykonávaná dekontaminácia a dezinfekcia a kontrola účinnosti na pracovisku. 
Ako často sa obmieňajú dezinfekčné prípravky, aké dezinf.prípravky sa používajú.... 
Ako sa vykonáva údržba – upratovanie priestorov, dezinfekcia nástrojov, pracovných plôch a vôbec všetkých priestorov ..... 
Kontrola účinnosti dekontaminácie a dezinfekcie prostredia  sa zabezpečuje odberom sterov na zistenie vykonávania dekontaminácie prostredia.
 Odber sterov uviesť presný názov ambulancie + sídlo.....................................................sa realizuje 1x ročne . 


7. prostriedky na bezpečný zber,
dočasné skladovanie a zneškodňovanie odpadov s obsahom biologických faktorov vrátane  ostrých zdravotníckych  predmetov :

	použité ihly,  striekačky a ostré zdravotnícke predmety – sú skladované v označených pevných plastových obaloch, ktoré sú do doby likvidácie uložené – uviesť kde  ............................
použité rukavice – tak isto

ostatný zdravotnícky materiál znečistený biologickým materiálom (napr. tampóny)- tak isto




8. Spôsob a frekvencia školení zamestnancov

Zamestnanci sú preukázateľne školení ( zápis do osobnej karty):
	1x ročne – školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi

pri každej zmene dezinfekčného prostriedku – sú oboznámení s ochranou zdravia, s účinkami a spôsobom použitia nových  dezinfekčných prostriedkov
podľa potreby sú informovaní o nových predpisoch v ochrane zdravia pri práci a novými poznatkami o biologických faktoroch s ktorými prichádzajú do kontaktu pri práci
pri každej zmene pracovného zaradenia

Spôsob  zabezpečenia očkovania  zamestnancov:

popísať všetky očkovania, ktoré zamestnanci absolvujú ( napr. proti hepatitíde, chrípke, TBC)   !!!!!






							Podpis - čitateľný,   otlačok pečiatky





