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Prevádzkový poriadok o ochrane zdravia zamestnancov pred 
rizikami  súvisiacimi s expozíciou chemickým  faktorom
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Názov zariadenia : ..................................................................................................................
Presná adresa  : ......................................................................................................................
IČO  : ....................................................


1. Posudok o riziku

	Identifikácia nebezpečných vlastností chem. faktorov  s uvedením fyzikálnych, fyzikálno – chemických, toxikologických a ďalších  významných vlastností chem. faktorov.

	viď karty bezpečnostných údajov.

	Úroveň, druh a trvanie expozície chemickým faktorom

Expozícia chemickým faktorom pri vykonávaní dezinfekcie  priestorov a nástrojov je denne v trvaní cca 1 (uviesť čas trvania) hodiny denne. Používajú sa zriedené chemické prípravky, riedenie sa vykonáva podľa návodu na výrobku. Práca je vykonávaná za štandardných podmienok, pri zabezpečení prirodzeného vetrania. Použité množstvo chemických faktorov závisí od veľkosti dezinfikovanej plochy. Vzhľadom na množstvá používaných chemických látok a prípravkov a časový faktor hodnotím úroveň expozície ako nízku.  
	Najvyššie prípustné expozičné limity alebo biologické medzné hodnoty a ich dodržania

Najvyššie prípustné expozičné limity pre používané chemické prípravky nie sú stanovené
	Závery z vykonaného zdravotného dohľadu

Zdravotný dohľad sa nevykonáva
	Plán riadenia rizika s uvedením účinnosti vykonaných alebo zamýšľaných preventívnych a ochranných opatrení

	vhodné usporiadanie pracoviska
	používanie vhodných pracovných prostriedkov a osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi

práce s nebezpečnými  chemickými látkami a prípravkami vykonávajú len určení pracovníci
dĺžka  expozície zamestnancov nebezpečnými chemickými faktormi je 1 (tak ako v písmene b) hodina
na pracovisku sa nachádzajú chemické faktory len v množstve nevyhnutnom na vykonávanie dezinfekcie.

Na základe posúdenia rizika, charakteru a rozsahu vykonávaných prác s chemickými faktormi sa nevyžaduje ďalšie podrobnejšie posúdenie. Je len malé riziko vyplývajúce     z týchto faktorov a dodržiavanie všeobecných zásad prevencie rizika je dostačujúce na jeho zníženie.

Na základe posúdenia rizika  sú pracovníci vykonávajúci pracovné činnosti s chemickými látkami a prípravkami zaradení podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. do druhej kategórie a bude u nich vykonávaný zdravotný dohľad citovaného zákona.  



2. Údaje o umiestnení pracoviska

Ambulancia názov 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. 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).

Dispozičné riešenie:  popis z akých priestorov pozostáva pracovisko (napr. miestnosť pre sestru, vyšetrovňa, čakáreň pre pacientov, oddychová miestnosť pre zamestnancov, delenie sociálok – samostatné WC pre personál, samostatné pre pacientov). Kde sú osadené umývadla, a drezy, Ďalej uviesť kde sa vykonáva čistenie zdrav. materiálu znečisteného biolog. materiálom ( v dreze – mechanická očista napr. skúmaviek a pod.). 


3. Bezpečné pracovné a technologické postupy a pracovné prostriedky pre jednotlivé pracovné činnosti vrátane postupov údržby, bezpečnej manipulácie, skladovania a prepravy v rámci pracoviska a zneškodňovania odpadov s obsahom  nebezpečných chemických faktorov.

Chemické látky, resp. chemické prípravky používané na ambulancii sú dezinfekčné prostriedky, ktoré sú dodávané ako koncentrované roztoky, z ktorých sa pripravujú pracovné roztoky prevažne v 0,5 – 3 % koncentrácii.

Na ambulancii sa používajú nasledovné nebezpečné chemické látky:
	Citrosteril

Septoderm
Bacteranios
Surfanios
Savo
Sekusept extra N
Incidur
Desident spray
Frekaderm
Betadine
(vypísať len tie, ktoré sa používajú na konkrétnej ambulancii !)

Ambulancia má vypracovaný dezinfekčný program, v ktorom sú uvedené dezinfekčné prostriedky na ambulancii používané na dezinfekciu rúk, pokožky pacienta, dezinfekciu nástrojov kontaminovaných krvou pred sterilizáciou, na dezinfekciu pracovných plôch. V programe je uvedená doporučená koncentrácia, expozícia a spôsob aplikácie dezinfekčného roztoku. Súčasťou dezinfekčného programu je i tabuľka, podľa ktorej sa vykonáva riedenie koncetrovaných prípravkov na pracovné roztoky.
Dezinfekčný roztok sa pripraví odmeraním a naliatím požadovaného objemu dezinfekčného prostriedku do pripraveného objemu vody.
Dezinfekčné prípravky používané na ambulancii sú skladované (uviesť kde- v sklade, v skrini v miestnosti na upratovanie........), dodávané sú v 1 alebo 5 litrovom balení. Dezinfekčné prípravky používané na ambulancii sú skladované pri teplote do 25-30oC.
Okruh osôb, ktorí prichádzajú do kontaktu s dezinfekčnými prostriedkami predstavujú všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov, ale prevažnú väčšinu dezinfekčných postupov realizuje zdravotná sestra (dezinfekcia nástrojov, vyšetrovacích a ošetrovacích pomôcok a iných predmetov, pracovných plôch) a personál zabezpečujúci upratovanie priestorov ambulancie – uviesť kto (sanitárka, pomocnica...).  Prázdne obaly z dezinfekčných roztokov sú do doby odvozu skladované....(uviesť kde). Zneškodňovanie obalov od dezinfekčných prípravkov zabezpečuje fy.....(názov a sídlo firmy) zabezpečujúca zber a likvidáciu nebezpečného odpadu.


4. Ochranné a preventívne opatrenia na vylúčenie alebo zníženie rizika vrátane technických kontrolných systémov na zabránenie úniku nebezpečných chemických faktorov, ich vznieteniu alebo výbuchu.

 Pri práci sa pracovník chráni pred nebezpečnými činiteľmi tak, že dodržiava bezpečnostné predpisy, aby predišiel pracovnému úrazu. Pri práci so žieravinami sa používajú OOPP. Pri práci je potrebné sa riadiť týmto prevádzkovým predpisom.
Pri príprave pracovného roztoku pracovník používa ochranné rukavice, ochrannú obuv, v prípade prchavých látok tiež tvárovú masku prípadne i okuliare. Pri tejto práci treba postupovať opatrne, sústredene, bez zbytočného náhlenia, aby nedošlo k rozliatiu koncentrovaného prípravku na podlahu alebo pracovný odev. V prípade rozliatia koncentrovaného roztoku vykoná sa jeho zriedenie vodou, ktorá sa potom poutiera. Materiál použitý na utieranie sa dôkladne povyplachuje vo vedre naplnenom vodou, ktorá sa potom vyleje do odpadu. V prípade, ak došlo k vyliatiu na odev alebo nechránené časti tela pracovníka, postupuje sa podľa opatrení o poskytnutí prvej pomoci, ktoré sú uvedené v priloženom zozname všetkých dezinfekčných prostriedkov používaných v zdravotníckom pracovisku.


5. Havarijný plán

	Pri   požiari  : 
Odsun zamestnancov a pacientov únikovou cestou k východu. Úniková cesta je v objekte vyznačená nástennými značkami. Použije sa prenosný hasiaci prístroj. Postupuje sa podľa požiarno – evakuačného plánu.


	Pri poruche na elektrickom vedení :
Vypnutie prúdu je zabezpečené automatickými poistkami. 



	Biologické   ohrozenie :
Pri poranení zdravotníckymi pomôckami znečistenými biologickým materiálom pacienta (krvou) opláchnutie vodou, dezinfekčnými prostriedkami, ošetrenie rany podľa povahy poranenia, zapísanie do knihy úrazov. 


Chemické ohrozenie :
Z chemikálií používaných na ambulancii  pri dezinfekcii nástrojov, prístrojov a plôch. V prípade rozliatia koncentrovaného roztoku vykoná sa jeho zriedenie naliatím určitého množstva vody, ktoré sa potom poutiera. Materiál použitý na utieranie sa dôkladne povyplachuje vo vedre naplnenom vodou, ktorá sa potom vyleje do odpadu. V prípade, ak došlo k vyliatiu na odev alebo nechránené časti tela pracovníka, postupuje sa podľa opatrení o poskytnutí prvej pomoci, ktoré sú uvedené v priloženom zozname všetkých dezinfekčných prostriedkov používaných v zdravotníckom pracovisku a v karte bezpečnostných údajov. Zamestnanec pri práci používa OOPP.
V prípade intoxikácie náhodným požitím dezinfekčného prípravku dopraviť postihnutého na oddelenie OAIM, NsP Š. Kukuru, n.o., Michalovce.
V prípade potreby konzultovať s pracoviskom Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie, FNLP, Rastislavova 43, Košice, tel. 055/6152670-72.


Pokyny a vybavenie pre prvú pomoc : 

	Prvá pomoc pri ohrození zdravia chemickými látkami bude poskytnutá podľa pokynov uvedených v karte bezpečnostných údajov pre jednotlivé chemické látky. Pri iných poraneniach bude postupované podľa základných zásad prvej pomoci.

Pri poskytovaní prvej pomoci budú využívané prostriedky nachádzajúce sa v ambulancii:

1) využitie resuscitačného setu, ktorý obsahuje  : 
   a) T-tubusu (ústny vzduchovod) najmenej 3 rôzne veľkosti pre mužov, ženy, deti a dorast
   b) ambuvaku (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v 2 veľkostiach
   c) kyslíkovej fľaše malej (0,6 l) a redukčného ventilu
d) kyslíkovej masky
e) odsávačky a odsávacieho katétra v 2 rôznych veľkostiach

2) použitie liekov z protišokovej skrinky, ktorá obsahuje 
 Lieky na injekčné podanie:
sympatomimetiká
aqua pro injectione
parasympatolytiká
kortikosteroidy
minerálne látky
antihistaminiká
bronchodilatanciá
anestetiká
antiastmatiká
krvné náhrady a perfúzne roztoky
antiemetiká
anxiolytiká

   Infúzne roztoky: F1/1 400 ml, F1/1 200 ml, G5% 200 ml.

   Lieky na perorálne podanie:
	aktívne uhlie

vazodilatanciá

3) privolanie RLP resp. RZP

Vedúci pracovník je povinný vytvárať priaznivé podmienky a zabezpečovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Zdravotnícky pracovníci sú povinní riadiť sa pokynmi prevádzkového poriadku, sústavne sa vzdelávať, pracovať a chrániť svoje zdravie podľa najnovších vedeckých poznatkov. Ich povinnosťou je hlásiť drobné i väčšie úrazy na pracovisku a upozorňovať  v rámci bezpečnosti práce na nedostatky na ambulancii, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov.
V prípade intoxikácie náhodným požitím dezinfekčného prípravku dopraviť postihnutého na oddelenie OAIM, NsP Š. Kukuru, n.o., Michalovce.
V prípade potreby konzultovať s pracoviskom Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie, FNLP, Rastislavova 43, Košice, tel. 055/6152670-72.


6. Spôsob a frekvencia školenia zamestnancov

Zamestnanci sú preukázateľne oboznamovaní a preškoľovaní:
	1x ročne zo základných zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, súčasne sú oboznamovaní s charakterom dezinfekčných prostriedkov, ktoré sa na pracovisku používajú,

 pri každom zavedení nového dezinfekčného prostriedku do dezinfekčného programu pracoviska, 
pri každej zmene pracovného zaradenia.

Všetky údaje o zložení dezinfekčného prostriedku, spektre jeho účinnosti, o spôsobe použitia, o ochrane a bezpečnostných opatreniach pred jeho účinkami na pracovníka, o spôsobe poskytovania prvej pomoci ako i spôsobe skladovania a zneškodňovania prázdnych obalov sú uložené ako súčasť prevádzkového poriadku na ..........(špecifikovať kde), ktoré je prístupné pre všetkých zamestnancov v prípade potreby.





						............................................................................
							Podpis - čitateľný, otlačok pečiatky





