Příloha č. 2
Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a desinfekční,
ochranné nápoje pro zaměstnance TUL
1.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Zaměstnavatel je povinen vytvářet v souladu se zákoníkem práce č.262/2006 Sb.
v platném znění podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poskytováním osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních a ochranných
nápojů.
2.
POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE
2.1. Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům
osobní ochranné pracovní prostředky.
2.1.1. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí
chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit
při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené prováděcím právním
předpisem. (Nařízení vlády č. 251/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky).
2.1.2. V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné pracovní
prostředky též pracovní oděv nebo obuv.
2.1.3. Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční
prostředky na základě zhodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci
nebo jejich ohrožení dráždícími látkami a na pracovištích s nevyhovujícími
mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, též ochranné nápoje – Nař.vlády č.178/2001 Sb.
2.1.4. Zaměstnavatel je povinen kontrolovat používání osobních ochranných pracovních prostředků.
2.1.5. Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a
ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.
2.2. Vláda stanoví nařízením rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů
3.
PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE
3.1. V souladu se zákoníkem práce § 106 odst. 4) písmeno. d) má zaměstnanec tato práva a
povinnosti:
a) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy,
b) používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a tato svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu.
4.
KONTROLA ODBOROVÝCH ORGÁNU
4.1. Ve smyslu § 322 ZP mají odborové orgány za povinnost kontrolovat:
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a) jak zaměstnavatelé plní své povinnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při
práci
b) zda soustavně vytvářejí podmínky bezpečné a zdravotně nezávadné práce,
c) a pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů pro zaměstnance,
d) hospodaření zaměstnavatelů s osobními ochrannými pracovními prostředky.
5.
POSKYTOVÁNÍ OSOB. OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ
5.1. Na základě vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 498/2001 Sb., kterou se
stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků stanovuje TUL následující:
a) Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen ochranné prostředky) jsou pro účely
této vyhlášky prostředky určené k tomu, aby se jejich používáním zaměstnanci
chránili před riziky, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví
při práci.
b) Za ochranné pracovní prostředky se považují též pracovní oděv nebo obuv poskytované zaměstnancům v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění.
c) Ochrannými prostředky pro účely této vyhlášky nejsou:
a) oděvy, obuv, které neslouží k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci,
b) zařízení záchranných a havarijních služeb, vykonávající činnost podle zvláštních předpisů,
c) sportovní vybavení,
d) prostředky určené pro sebeobranu.
d) Poskytovat lze pouze ty ochranné prostředky, které byly schváleny příslušnou autorizovanou zkušebnou.
5.2. Zhodnocení rizik a úpravu seznamu pro poskytování ochranných prostředků provede
zaměstnavatel znovu, jakmile dojde ke změnám, které se týkají bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v důsledku zavedení nové technologie, vzniku nových pracovních podmínek nebo změny dosavadních podmínek.
5.3. Zaměstnavatel poskytuje ochranné prostředky tehdy, nelze-li rizika práce vyloučit nebo
dostatečně omezit technickými prostředky kolektivní ochrany nebo jinými opatřeními.
5.3.1. Ochranné prostředky musí:
a. být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,
b. odpovídat existujícím podmínkám na pracovišti,
c. respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců,
d. být přizpůsobeny fyzickým předpokladům zaměstnanců.
5.3.2. Tam, kde přítomnost více jak jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky
vzájemně slučitelné.
5.3.3. Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Jejich
použití pro více zaměstnanců je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.
5.3.4. Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteristiky práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.
6.
POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKU
6.1. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti.
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6.1.1.

6.1.2.

Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, poskytuje zaměstnavatel mycí, čistící a dezinfekční prostředky podle seznamu zpracovaného zaměstnavatelem na základě
zhodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci nebo jejich ohrožení
dráždícími látkami.
Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění kůže (kyseliny, louhy, organická rozpouštědla apod.) nebo u nichž
může dojít k potřísnění dráždícími látkami (dehtové látky, topné oleje, epoxidové pryskyřice apod.), se poskytují dezinfekční prostředky podle druhu škodliviny.

7.

SEZNAM OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ. MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DESINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ A OCHRANNÝCH NÁPOJŮ
7.1. Doba používání je stanovena orientačně. Osobní ochranný pracovní prostředek musí být
vyměněn okamžitě, když je snížena jeho ochranná funkce opotřebením nebo poškozením.
orientační doba používání v měsících
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Ochrana lebky:
ochranná přilba
molitanová čepice pod přilbu
Ochrana hlavv:
čepice
barety
síťky
nepromokavé klobouky
Ochrana sluchu:
zátkové chrániče sluchu
mušlové chrániče sluchu
protihlukové přilby

36
24
12
12
12
12
12
24
36

Ochrana dýchacích orgánů: filtry proti částicím
respirátor protiprašný
24
respirátor s protichemickou vložkou
36
Ochrana obličeje a očí:
ochranné brýle
pp
laserové brýle
36
ultrafialové brýle
36
obličejový štít
24
svářečská přilba
24
svářečské brýle dioptrické
12
Ochrana rukou: ochranné rukavice pětiprsté před chemickými a biologickými
látkami:
na kyseliny
pp
na rozpouštědla
pp
ochranné rukavice před strojním zařízením a ručním nářadím
pp
ochranné rukavice před žárem
24
pryžové rukavice chirurgické nesterilní
pp
svářečské rukavice
24
Ochrana paže:
ochranné rukávy
12
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8.

Ochrana těla:
ochranné pracovní oděvy
(plášť, kalhoty,košile, kombinéza, blůza)
12
ochranná zástěra:
- před chemickými a biologickými látkami
12
- svářečská
24
- kožená vyztužená
24
oblek ohnivzdorný
24
vesta prošívaná
24
kabát zimní 3/4 s kapucí
36
nepromokavý plášť s kapucí nebo kloboukem
36
9. Ochrana nohou:
obuv zdravotní
12
holínky gumové
36
holínky gumofilcové
36
obuv s podrážkou proti působení vlivů mechanických,elektrických
nebo chemických
12
10. Ochrana proti pádu:
pás proti pádu
24
11. Mycí, čistící a desinfekční prostředky
1
12. Ochranné nápoje
letní i zimní období
pp
7.2. Součástí tohoto předpisu je příloha, která stanoví druh a množství přidělovaných osobních ochranných pracovních pomůcek pro jednotlivá pracoviště univerzity na základě
vyhodnocení rizik pro výběr těchto pomůcek.
7.2.1. Všechny osobní ochranné pracovní prostředky poskytované zaměstnancům TUL
budou vedeny v operativní evidenci (na kartách) ve skladu MTZ. Tuto operativní evidenci zajišťuje referent dozoru bezpečnosti TUL..
Poznámka:
pp - podle potřeby
Prostředky osobního zajištění proti pádu musí svými parametry odpovídat požadavkům
zvláštních předpisů:
ČSN 83 2611 Bezpečnostní postroje a pásy
ČSN 83 2612 Bezpečnostní lana,
případně musí být k používání schváleny státní zkušebnou. Prostředky osobního zajištění musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny nejméně lx za dva roky, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. Funkční zkoušku osobního zajištění je nutno vykonat po každé mimořádné události (zachycení pádu pracovníka, extrémní namáhání apod.).
Přehled poskytovaných osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů podle pracovišť
(součást Přílohy č. 2 k Řádu BOPZ TUL)
1.
Pracoviště fakulty strojní:
1.1. KVS
1.1.1. pracovní funkce: řemeslník specialista, technik
ochranné brýle
ochranný obličej.štít
rukavice /strojní zařízení a ruční nářadí/
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pp
24
pp

rukavice dielektrické
oblek pracovní /kombinéza/
obuv s podrážkou proti vlivům mechan.,elekt.,chem.
mýdlo, indulona
1.1.2. pracovní funkce: učitel při praktických cvičeních
ochranné brýle
ochranný oblič.štít
rukavice /chem. a biol.látky/
rukavice před žárem
plášť, kalhoty
mýdlo, indulona
1.2. KMP
1.2.1. pracovní funkce: řemeslník specialista
ochranné brýle
rukavice /strojní zařízení a ruční nářadí/
pracovní oblek /kombinéza/
obuv s podrážkou proti vlivům mechanickým
mýdlo, indulona
1.2.2. pracovní funkce: učitel při praktických cvičeních
plášť
1.3. KEZ
1.3.1. pracovní funkce: řemeslník specialista, laborant
ochranné brýle
ochranný oblič.štít
mušlové chrániče sluchu
respirátor protiprašný
rukavice /strojní zařízení a ruční nářadí/
rukavice dielektrické
pracovní oblek /kombinéza/
obuv s podrážkou proti vlivům mechan.,elektr.
mýdlo, indulona
1.3.2. pracovní funkce: učitel při praktických cvičeních
plášť
1.4. KSM
1.4.1. pracovní funkce: řemeslník specialista
respirátor protiprašný s protichemickou vložkou
čepice
ochranné brýle
ochranný obličej.štít
svářečské brýle
svářečská přilba
rukavice /chemické látky,strojní zaříz. a ruční nářadí/
rukavice svářečské
rukavice před žárem
obuv s podrážkou proti působení vlivů mechan.,chem.
obuv gumová
pracovní oblek /kombinéza/
zástěra svářečská
zástěra kyselinovzdorná
zimní kabát 3/4
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pp
12 (18)
12
1
pp
36
pp
24
24
1
pp
pp
pp
12
1
24
pp
24
24
24
pp
pp
12 (18)
12
1
24
36
12
24
36
pp
24
pp
24
24
12
36
12 (18)
24
12
36

oblek ohnivzdorný
mýdlo, indulona
1.4.2. pracovní funkce: laborant
respirátor s protichemic. vložkou
rukavice /chemické látky/
plášť, kalhoty
zástěra /chem.látky/
mýdlo, indulona
1.4.3. pracovní funkce: učitel při praktických cvičeních
ochranné brýle
ochranný obličej.štít
respirátor s protichem.vložkou
rukavice /chemické látky/
plášť, kalhoty
1.5. KST
1.5.1. pracovní funkce: řemeslník specialista
mušlové chrániče sluchu
rukavice /strojní zařízení a ruční nářadí/
rukavice antivibrační
obuv s podrážkou proti vlivům mech.,elekt.
pracovní oblek /kombinéza/
mýdlo, indulona
1.5.2. pracovní funkce: učitel při praktických cvičeních
plášť
1.6. KSR
1.6.1. pracovní funkce: řemeslník specialista,svářeč
čepice
mušlové chrániče sluchu
respirátor s protichem.vložkou
ochranné brýle
ochranný obličej.štít
svářečské brýle
svářečská přilba
rukavice /chem. látky,strojní zařízení a ruční nářadí/
rukavice svářečské
rukavice před žárem
obuv s podrážkou proti vlivům mech. elek.a chem.
obuv gumová
zástěra svářečská
pracovní oblek /kombinéza/
kabát zimní 3/4
oblek ohnivzdorný
mýdlo, indulona
1.6.2. pracovní funkce: laborant
rukavice /chemické látky/
plášť, kalhoty
zástěra /chemické látky/
mýdlo, indulona
1.6.3. pracovní funkce: učitel při praktických cvičeních
rukavice /chem.látky,strojní zařízení a ruční nářadí/
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36
1
36
pp
12
24
1
pp
24
36
pp
24
24
pp
12
12
12 (18)
1
24
12
24
36
pp
24
pp
24
pp
24
24
12
36
24
12 (18)
36
36
1
pp
18
24
1
pp

plášť, kalhoty
zástěra /chemické látky/

24
24

1.7. KTD
1.7.1. pracovní funkce: odborný asistent
mušlové chrániče sluchu
plášť, kalhoty /kombinéza/
1.8. KMT
1.8.1. pracovní funkce: řemeslník specialista
ochranné brýle
ochranný oblič.štít
rukavice /chem. látky,strojní zařízení a ruční nářadí/
obuv s podrážkou proti vlivům mech.,elekt.,chem.
pracovní oblek /kombinéza/
zástěra /chem.látky/
mýdlo, indulona
1.8.2. pracovní funkce: učitel při praktickych cvičeních
ochranné brýle
ochranný oblič.štít
rukavice /chem.látky, strojní zařízení a ruční nářadí/
plášť
1.9. KTS
1.9.1. pracovní funkce: řemeslník specialista
mušlové chrániče sluchu
ochranné brýle
čepice
rukavice /strojní zařízení a ruční nářadí/
ochranné rukávy
obuv s podrážkou proti vlivům mech. a elektr.
pracovní oblek /kombinéza/
zástěra kožená
mýdlo, indulona
1.9.2. pracovní funkce: učitel při praktických cvičeních
plášť, kalhoty
1.10. KKY
1.10.1. pracovní funkce: učitel při praktických cvičeních
ochranné brýle
ochranný oblič.štít
rukavice /strojní zařízení a ruční nářadí/
plášť
1.10.2. pracovní funkce: student
ochranné brýle
ochranný oblič.štít
1.11. KOM
1.11.1. pracovní funkce: řemeslník specialista
ochranné brýle
ochranný oblič.štít
rukavice /chem.látky,strojní zařízení a ruční nářadí/
pracovní oblek /kombinéza/
obuv s podrážkou proti vlivům chem.a mechanickým
mýdlo, indulona
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24
18
pp
24
pp
12
12 (18)
24
1
pp
24
pp
24
24
pp
pp
pp
12
12
12 (18)
24
1
24
pp
24
pp
24
pp
24
pp
24
pp
12 (18)
12
1

1.11.2. pracovní funkce: laborant
ochranné brýle
ochranný oblič.štít
rukavice /chem.látky, strojní zařízení a ruční nářadí/
plášť
zástěra /chem.látky/
mýdlo, indulona
1.11.3. pracovní funkce: technik elektro
rukavice dielektrické
plášť
obuv s podrážkou proti vlivům elektrickým
1.11.4. pracovní funkce: učitel při praktických cvičeních
ochranné brýle
ochranný oblič.štít
plášť
1.12. KVM
1.12.1. pracovní funkce: řemeslník specialista
čepice
ochranné brýle
ochranný oblič.štít
svářečské brýle
svářečská přilba
respirátor s protichem.vložkou
mušlové chrániče sluchu
rukavice /chem.látky,strojní zařízení a ruční nářadí/
rukavice svářečské
obuv s podrážkou proti vlivům mech., chem.elektr.
pracovní oblek /kombinéza/
zimní kabát 3/4
oblek ohnivzdorný
zástěra svářečská
mýdlo, indulona
1.12.2. pracovní funkce: učitel při praktických cvičeních
mušlové chrániče sluchu
rukavice /strojní zařízení a ruční nářadí/
obuv s podrážkou proti vlivům mechan.
plášť, kalhoty
mýdlo, indulona
2.
Pracoviště fakulty textilní:
2.1. KTC
2.1.1. pracovní funkce: řemeslník specialista
rukavice /chem.látky, strojní zařízení a ruční nářadí/
pracovní oblek /kombinéza/
obuv s podrážkou proti vlivům mechan.a chem.
mýdlo, indulona
2.1.2. pracovní funkce: laborant
respirátor s protichem.vložkou
ochranné brýle
ochranný oblič.štít
plášť, kalhoty
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pp
24
pp
24
24
1
pp
24
12
pp
24
24
pp
pp
24
12
24
36
24
pp
24
12
12 (18)
36
36
24
1
24
pp
12
24
1

pp
l2 (18)
12
1
36
pp
36
12

zástěra /chem.látky/
obuv zdravotní
gumové holinky
mýdlo, indulona
2.1.3. pracovní funkce: učitel při praktických cvičeních
ochranné brýle
ochranný oblič.štít
pracovní oděv
pracovní obuv
2.1.4. pracovní funkce: studenti
respirátor s protichem.vložkou
ochranné brýle
ochranný oblič.štít
2.2. KNT
2.2.1. pracovní funkce: řemeslník specialista
ochranné brýle
ochranný oblič.štít
respirátor protiprašný
rukavice /chemické látky/
rukavice před žárem
obuv s podrážkou proti vlivům mech.,chem. a elektr.
pracovní oblek /kombinéza/
zástěra /chemické látky/
mýdlo, indulona
2.2.2. pracovní funkce: laborant
ochranné brýle
ochranný oblič.štít
plášť, kalhoty
mýdlo, indulona
2.2.3. pracovní funkce: učitel při praktických cvičeních
plášť, kalhoty
2.3. KDE
2.3.1. pracovní funkce: učitel při praktických cvičeních
rukavice /strojní zařízení a ruční nářadí/
plášť
2.4. KTT
2.4.1. pracovní funkce: řemeslník specialista
rukavice /strojní zařízení a ruční nářadí/
pracovní oblek /kombinéza/
mýdlo, indulona
2.4.2. pracovní funkce: tech.pracovník, učitel při prakt.cvičench
respirátor protiprašný
plášť
2.4.3. pracovní funkce: laborant, pomoc.věd.síla
mušlové chrániče sluchu
ochranné brýle
ochranný oblič.štít
rukavice /strojní zařízení a ruční nářadí/
rukavice dielektrické
obuv s podrážkou proti vlivům mech. a elektr.
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plášť, kalhoty
mýdlo, indulona

24
1

2.5. KTM
2.5.1. pracovní funkce: řemeslník specialista
mušlové chrániče sluchu
ochranné brýle
ochranný oblič.štít
respirátor protiprašný
rukavice /chem.látky, strojní zařízení a ruční nářadí/
rukavice dielektrické
obuv s podrážkou proti vlivům mech.,chem. a elektr.
pracovní oblek /kombinéza/
mýdlo, indulona
2.5.2. pracovní funkce: ved.laboratoře,laborant
ochranné brýle
respirátor s protichem.vložkou
rukavice /chemické látky/
plášť, kalhoty
mýdlo, indulona
2.5.3. pracovní funkce: učitel při praktických cvičeních
ochranné brýle
rukavice /strojní zařízení a ruční nřadí/
plášť
2.6. KOD
2.6.1. pracovní funkce: řemeslník specialista
ochranné brýle
rukavice /strojní zařízení a ruční nářadí/
obuv s podrážkou proti vlivům mechan. a elektr.
pracovní oblek /kombinéza/
mýdlo, indulona
2.6.2. pracovní funkce: učitel při praktických cvičeních
plášť
3.
Pracoviště pedagogické fakulty:
3.1. KFY
3.1.1. pracovní funkce: řemeslník specialista
ochranné brýle
ochranný oblič.štít
rukavice /chem.látky, strojní zařízení a ruční nářadí/
obuv s odrážkou proti vlivům chem. a mechanickým
plášť, kalhoty (pracovní oblek)
zástěra /chem.látky/
mýdlo, indulona
3.1.2. pracovní funkce: laborant
rukavice /chemické látky/
plášť
zástěra /chem.látky/
mýdlo, indulona
3.1.3. pracovní funkce: učitel při praktických cvičeních
plášť
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3.2. KCH
3.2.1. pracovní funkce: laborant, odborný asistent
čepice
ochranné brýle
ochranný oblič.štít
rukavice /chem.látky/
obuv s podrážkou proti vlivům chem.látek
plášť, kalhoty
mýdlo, indulona
3.2.2. pracovní funkce: učitel při praktických cvičeních
plášť
3.2.3. pracovní funkce: studenti
čepice
ochranné brýle
ochranný oblič.štít
rukavice /chem.látky/
3.3. KTV
3.3.1. pracovní funkce: učitel tělesné výchovy
obuv protiskluzová - bazén
obuv - tělocvična
kalhoty, bunda - tělocvična
koupací plášť - bazén
4.
Pracoviště fakulty mechatroniky:
4.1. NTI
4.1.1. pracovní funkce: řemeslník specialista,laborant
ochranné brýle
ochranný oblič.štít
respirátor s protichem.vložkou
rukavice /chem.látky,strojní zařízení a ruční nářadí/
obuv s podrážkou proti vlivům mech.,elektr. a chem.
pracovní oblek /kombinéza/
zástěra /chem.látky/
mýdlo, indulona
4.1.2. pracovní funkce: učitel při praktichý cvičeních
plášť
5.
Ostatní pracoviště univerzity :
5.1. UKN
5.1.1. pracovní funkce: knihovník
respirátor protiprašný
obuv /zdravotní protiskluzová/
plášť
mýdlo, indulona
5.2. Rektorátní útvary
5.2.1. pracovní funkce: uklizečka
rukavice /chemické látky/
plášť nebo zástěra
obuv s podrážkou proti působení vlivů mechan.a chem.
mýdlo, indulona
5.2.2. pracovní funkce: řidič dodávkového vozu
rukavice /ruční nářadí/

11

pp
pp
24
pp
12
12
1
24
pp
pp
24
pp
24
24
24
36

pp
24
36
pp
12
12 (18)
24
1
24

24
24
24
1
pp
12
12
1
pp

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

holinky gumové
plášť
kabát zimní 3/4 (vesta)
zástěra gumová
mýdlo, indulona
ochranný nápoj (čaj, minerální vody)
pracovní funkce: pracovník v podatelně, sklad tiskopisů
plášť
obuv zdravotní
mýdlo, indulona
pracovní funkce: archivář
rukavice
respirátor protiprašný
plášť
mýdlo, indulona
pracovní funkce: instalatér
rukavice /strojní a ruční nářadí/
pracovní oblek /kombinéza/
kabát zimní 3/4
nepromokavý plášť
obuv s podrážkou proti vlivům mechan.
holinky gumové
mýdlo, indulona
pracovní funkce: elektrikář
ochranná přilba
molitanová čepice pod přilbu
mušlové chrániče sluchu
ochranné brýle
rukavice / strojní a ruční nářadí/
rukavice dielektrické
obuv s podrážkou proti vlivům mechan. a elektr.
holinky gumové
pracovní oblek /kombinéza/
nepromokavý plášť
kabát zimní 3/4
pás proti pádu
mýdlo, indulona
pracovní funkce: domovník
čepice zimní
nepromokavý klobouk
mušlové chrániče sluchu
respirátor protiprašný
ochranné brýle
rukavice /strojní a ruční nářadí/
rukavice zimní
pracovní oblek /kombinéza/
zimní 3/4 kabát
nepromokavý plášť
zástěra gumová
obuv s podrážkou proti vlivům mechan. a elektr.
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holinky gumové
zimní obuv /gumofilcová/
pás proti pádu
mýdlo, indulona
5.2.8. pracovní funkce: strojník ,údržbář
ochranná přilba
molitanová čepice pod přilbu
rukavice /strojní a ruční nářadí/
obuv s podrážkou proti vlivům mechan. a elektr.
pracovní oblek /kombinéza/
zimní 3/4 kabát
mýdlo, indulona
5.3. Koleje
5.3.1. pracovní funkce: údržbář /domovník/
ochranná přilba
molitanová čepice pod přilbu
rukavice/strojní a ruční nářadí/
obuv s podrážkou proti vlivům mechan. a elektr.
pracovní oblek /kombinéza/
zimní 3/4 kabát
nepromokavý plášť
pás proti pádu
mýdlo, indulona
5.3.2. pracovní funkce: uklizečka
rukavice /chemické látky/
obuv s podrážkou proti vlivům chemickým
plášť /zástěra/
mýdlo, indulona
5.3.3. pracovní funkce: ubytovatelka
ochranná pracovní vesta
rukavice /biologické látky/
obuv zdravotní
pracovní oděv (kalhoty, blůza)
mýdlo, indulona
5.3.4. pracovní funkce: řidič dodávkového vozu
rukavice /strojní nářadí/
holinky gumové
plášť
zimní 3/4 kabát
zástěra gumová
mýdlo, indulona
ochranný nápoj (čaj, minerální vody)
5.3.5. pracovní funkce: údržbář - elektrikář
čepice zimní
ochranné brýle
rukavice /strojní a ruční nářadí/
rukavice dielektrické
pracovní oblek /kombinéza/
zimní 3/4 kabát
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obuv s podrážkou proti vlivům mech. a elektr.
holinky gumové
pás proti pádu
mýdlo, indulona
5.4. Menza
5.4.1. pracovní funkce: kuchař /pomocný kuchař/
čepice
kalhoty,blůza
zástěra
obuv protiskluzová
mýdlo, indulona
ochranný nápoj (čaj, minerální vody)
5.4.2. pracovní funkce: kuchařka /pomocná kuchařka/
síťka /šátek/
plášť
zástěra
obuv protiskluzová
mýdlo, indulona
ochranný nápoj (čaj, minerální vody)
5.4.3. pracovní funkce: řezník
čepice
rukávníky
rukavice /strojní a ruční nářadí/
kalhoty,blůza /zimní a letní/
zástěra vyztužená
obuv s podrážkou proti vlivům mech. a elektr.
mýdlo, indulona
5.4.4. pracovní funkce: pomocná síla
čepice /síťka/
plášť
zástěra
obuv protiskluzová
při mytí nádobí na víc:
rukavice /chem.látky/
zástěra gumová
holinky gumové
mýdlo, indulona
ochranný nápoj (čaj, minerální vody)
5.4.5. pracovní funkce: pokladní, provozář, hospodář,skladník
plášť
obuv zdravotní
mýdlo, indulona
5.5. ÚZS
5.5.1. pracovní funkce : odborný asistent
plášť
kalhoty
košile
obuv zdravotní

14

12
36
24
1
12
12
12
12
1
pp
12
12
12
12
1
pp
12
pp
pp
pp
12
12
1
12
12
12
12
pp
24
36
1
pp
24
24
1

24
24
24
24

V Liberci dne 12.03.2007
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