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Předmět směrnice
1. Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP) jsou prostředky určené k tomu, aby se jejich
používáním studenti chránili před riziky, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při
práci.
2. Studenti v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo
znečištění, musí při práci používat též pracovní oděv a obuv.
3. Pořízení OOPP, pracovního oděvu a pracovní obuvi musí být provedeno před započetím prací, pro které
je používání OOPP, pracovního oděvu nebo pracovní obuvi předepsáno.
4. Studenti musí používat OOPP, pracovní oděv a pracovní obuv výhradně při těch pracích, pro které jim
byly určeny.
5. Studenti si předepsané OOPP, pracovní oděvy a pracovní obuv zajišťují sami (viz příloha č. 1)
ve stanoveném stupni přezkoušení podle nař. vl. č. 21/2003 Sb.
6. Studentům studijního oboru Zdravotnický záchranář jsou předepsané OOPP pro praxi na záchranných
zdravotnických stanicích. Vzhledem k jejich vyšší pořizovací částce jsou tyto OOPP zapůjčeny fakultou
za stanovenou nevratnou částka 2000,- Kč. Částka je stanovena za přiměřené opotřebení OOPP
(pořizovací částka OOPP je cca 4500,- Kč). Při ukončení studia nebo zaniknou-li podmínky
pro vybavení studenta OOPP, je student povinen OOPP vrátit fakultě ve stavu, který odpovídá jejich
přiměřenému opotřebení za dva akademické roky studia.
7. OOPP, pracovní oděvy a pracovní obuv (výměna) se provede vždy po zjištění, že původně zakoupené
ztratily svou ochrannou funkci. Údaj o životnosti je pouze orientační.
8. Student, který není pro práci v laboratoři nebo zdravotnickém zařízení vybavený předepsanými OOPP,
pracovními oděvy a pracovní obuví, bude z práce v laboratoři nebo praxe ve zdravotnickém zařízení
vyloučen do doby obstarání předepsaných OOPP, pracovních oděvů a pracovní obuvi.
9. Drobnou denní údržbu OOPP, pracovních oděvů a pracovní obuvi provádějí studenti sami. Praní
pracovních oděvů použitých na zdravotnických pracovištích (v rámci praxe) si musí studenti zajistit
v prádelně určené pro praní prádla ze zdravotnického zařízení (viz vyhl. č. 306/2012 Sb.).
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Příloha č. 1
SEZNAM
pracovišť, pracovních činností a povolání pro poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků

1. Povolání, profese, pracovní činnost, funkce.
2. Název osobního ochranného pracovního prostředku.
3. Požadavky na stupeň vlastností OOPP
a) OOPP jednoduché konstrukce, bez požadavků na přezkoušení typu – označení 1,
b) OOPP, kde je vyžadováno přezkoušení typu – označení 2,
c) OOPP, kde je vyžadováno ověření shody s certifikovaným typem nebo posouzení systému
jakosti – označení 3.
4. Doba použití (životnost) v měsících, resp. podle potřeby (PP).
5. Počet ks platí pro první vybavení.

Student/ka oboru Všeobecná sestra – pro výkon praxe ve zdravotnických zařízeních
halena/košile pro sestry/lékaře
1
kalhoty pro sestry/lékaře
1
plášť bílý lékařský
1
obuv lehká zdravotní
1
Student/ka oboru Všeobecná sestra – pro výkon praxe ve zdravotnických zařízeních
halena/košile pro sestry/lékaře
1
kalhoty pro sestry/lékaře
1
plášť bílý lékařský
1
obuv lehká zdravotní
Student/ka oboru Biomedicínská technika, Biomedicínské inženýrství – pro výuku odborných předmětů
ve škole, práce v laboratoři
plášť bílý lékařský
1
Student/ka oboru Biomedicínská technika, Biomedicínské inženýrství – pro výkon praxe ve
zdravotnických zařízeních
halena/košile lékařská
1
kalhoty lékařské
1
plášť bílý lékařský
1
obuv lehká zdravotní
1
Student/ka oboru Zdravotnický záchranář – pro výuku odborných předmětů ve škole, práce v laboratoři
halena/košile pro sestry/lékaře
1
kalhoty pro sestry/lékaře
1
plášť bílý lékařský
1
obuv lehká zdravotní
1
Student/ka oboru Zdravotnický záchranář – pro výkon praxe ve zdravotnických zařízeních
kalhoty zásahové s reflexními prvky
1
bunda zásahová s reflexními prvky
1
tričko bavlněné
1
obuv terénní
1
čepice zimní
1

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Fakulta zdravotnických studií | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 353 762 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.fzs.tul.cz |

|

885

Vybavení zdravotnického pracoviště OOPP (zajišťuje zdravotnické zařízení, studentům je běžně
k dispozici)
rouška obličejová (1), rukavice lékařské (2), obličejový štít nebo brýle (1 – při použití jako ochrany pro práci
s biol. činiteli), zástěra jednorázová (1)
ochranné rukavice odolné vůči chemickým látkám (2 – ozn. piktogramem pro chem. nebezpečí), ochranné
brýle přiléhající k obličeji (2 – ochrana proti chem. vlivům)
při výkonu ZZS navíc:
respirátor FFP3 (2)
Vybavení laboratoře TUL OOPP (studentům je běžně k dispozici)
rouška obličejová (1), rukavice lékařské (2), obličejový štít nebo brýle (1 – při použití jako ochrany pro práci
s biol. činiteli), zástěra jednorázová (1)
ochranné rukavice odolné vůči chemickým látkám (2 – ozn. piktogramem pro chem. nebezpečí), ochranné
brýle přiléhající k obličeji (2 – ochrana proti chem. vlivům)

Platnost a účinnost směrnice
Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení v hlavičce směrnice, tj. 28. 11. 2016 a účinnosti dnem
zveřejnění.
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