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Poskytovanie OOPP a riziká

Poskytovanie OOPP a riziká
Pokiaľ nie je možné riziká odstrániť, alebo dostatočne obmedziť
technickými prostriedkami alebo opatreniami v oblasti organizácie práce,
je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancom osobné ochranné
pracovné pomôcky (OOPP). OOPP poskytuje naša spoločnosť podľa
vnútorného predpisu a na základe rizík a konkrétnych podmienok na
pracovisku.

Obr. 1

OOPP sú prostriedky, ktorých používaním sa zamestnanci chránia pred
rizikami, ktoré by im mohli ohroziť život, bezpečnosť alebo zdravie pri
práci. Za ochranné prostriedky sa považuje tiež pracovný odev, alebo obuv
poskytovaná zamestnancom v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha
pri práci mimoriadnemu znečisteniu.
Poskytovať je možné len tie OOPP, ktoré sú schválené a vedené ako
ochranné prostriedky (na výrobok sa umiestňuje označenie „CE“). Obr.1
Jednotlivé druhy OOPP je nutné hodnotiť podľa rizík, ktorým je zamestnanec
pri práci vystavený a rizík vznikajúcich z nesprávneho používania OOPP.
Pri zavedení nových technológií, strojov a zariadení, ktoré môžu spôsobiť
iné ako doterajšie riziká, je nutné riziká prehodnotiť a na základe výsledkov
poskytnúť zamestnancom zodpovedajúce OOPP.

Obr. 2

Za vybavenie zamestnanca náležitými OOPP zodpovedá jeho priamy nadriadený.
Tam, kde je prítomnosť viac ako jedného rizika, vyžadujeme, aby zamestnanci používali súčasne viacero OOPP. OOPP musia byť
vzájomne zlučiteľné a nesmú vzájomne rušiť svoju funkciu. Obr. 2
Pred pridelením OOPP poučí príslušný vedúci svojich podriadených zamestnancov o spôsobe používania, význame označenia na
OOPP (symbol, číselné alebo iné značenie) a o riziku, pred ktorým ich OOPP chráni.
Pri používaní OOPP, ktoré sú určené na zamedzenie a zachytenie pádov (napr. záchytné postroje a príslušenstvo) a ktoré môžu
vážne poškodiť zdravie zamestnancov, musia byť zamestnanci osobitne vyškolení, popr. zacvičení.
V prípade zníženia ochrannej funkcie OOPP musí byť výmena vykonaná okamžite, pretože zamestnanec nesmie pracovať bez
OOPP tam, kde môže byť ohrozené jeho zdravie, prípadne život
.

Povinnosti zamestnancov
•
•
•
•
•

používať OOPP len na práce, na ktoré sú určené,
pred použitím prekontrolovať kvalitatívny stav OOPP, prípadné nedostatky hlásiť svojmu nadriadenému,
v prípade, že OOPP nespĺňa požadovanú funkciu, opustiť ohrozený priestor, alebo prerušiť činnosť a vyžiadať si výmenu
OOPP,
zabezpečovať drobnú dennú údržbu OOPP a pri čistení a údržbe OOPP sa riadiť pokynmi zamestnávateľa (prípadne
pokynmi výrobcu),
odkladať OOPP na miestach na to určených (napr. v šatni).

Kontroly
Kontroly používania OOPP zamestnancami a inými osobami na pracoviskách
Skanska sú predmetom každej pravidelnej i mimoriadnej kontroly
vykonávanej v rámci prevencie rizík.
U špeciálnych OOPP zabezpečuje zamestnávateľ predpísané prehliadky
a funkčné skúšky podľa návodov ( ide napr. o OOPP na ochranu proti
pádu z výšky, alebo zachytenie pádu) spravidla 1x ročne, alebo po každej
mimoriadnej situácii alebo zmene. Obr. 3

Obr. 3

Ochrana celého tela
Musí byť zabezpečená vtedy, ak zamestnanec pracuje s látkami, ktoré
môžu spôsobiť poškodenie pokožky tela, alebo mu hrozí nebezpečenstvo
poleptania, popálenia, oparenia, podchladenia, kontaminácie nebezpečnými
látkami, pôsobenia elektrického prúdu, mechanického poškodenia,
porezania, biologickými činiteľmi, nabodnutia a pod. Obr. 4
Pracovný odev - prostriedok chrániaci pred znečistením, mechanickým
poranením a pred nepriaznivými vplyvmi okolitého pracovného prostredia,
používaných materiálov a povahy práce. Obr. 5, 6
Obr. 4

Obr. 6

Obr. 5

Obr. 7, 8

Obr. 9

Ochranný odev - prostriedok chrániaci pred nepriaznivými klimatickými
podmienkami, t. j. pred chladom, zimou, dažďom, snežením, prudkým
vetrom alebo slnkom, alebo iným nebezpečenstvom.
Zamestnancom spoločnosti Skanska sa poskytuje jednotný odev, ktorý spĺňa
požiadavky príslušných noriem a vnútorných predpisov, pokiaľ ide o jeho
farbu, strih, vzor a označenie. Pre zabezpečenie správneho hospodárenia
s odevmi (vrátane ich servisu) dostane každý zamestnanec dva komplety
ochranného oblečenia, ktoré je určené na stále používanie v rámci
výmenného systému.
Odevy a doplnky s vysokou viditeľnosťou z retroreflexných a
fluorescenčných materiálov (popr. i pásky na rukávy, rukavice a pod.). sa
poskytujú na zvýšenie viditeľnosti zamestnanca v súvislosti s pohybujúcimi sa
vozidlami, strojmi alebo manipulovanými bremenami. Obr. 7, 8, 9
Ochrana pred nepriaznivým počasím musí byť poskytnutá pri práci
vo vonkajšom prostredí v daždivom a chladnom počasí. Obr. 10

Obr. 12

Obr. 10

Obr. 14

Obr. 17

Obr. 11

Obr. 15

Obr. 18

Obr. 13

Obr. 16

Obr. 19

Ochrana pred pádom z výšky musí byť poskytnutá vtedy, ak je zamestnanec
napriek všetkým technickým opatreniam vystavený nebezpečenstvu pádu
z výšky alebo do hĺbky. Obr. 11, 12
Ochrana hlavy a lebky
V prevádzkach a na výrobných pracoviskách, kde hrozí poranenie hlavy a na
všetkých stavbách spoločnosti, sú všetci zamestnanci a pracovníci povinní
používať ochrannú prilbu vo farebnom prevedení im príslušnom. Prilba,
ktorá utrpela náraz, javí poškodenie, alebo je staršia ako 5 rokov, musí byť
vymenená. Obr. 13, 14
Ochrana rúk a paží musí byť zabezpečená vtedy, ak hrozí zamestnancovi
poškodenie rúk mechanickým poškodením, porezaním, bodnutím,
poleptaním, popálením, oparením, podchladením, kontamináciou
nebezpečnými látkami, pôsobením elektrického prúdu
a pod. Obr. 15, 16

Obr. 20

Ochrana nôh sa používa v prípade, že zamestnancovi
hrozí poranenie nôh nárazmi, padajúcimi predmetmi,
pri možnosti nášľapu na ostré alebo špicaté predmety,
prechladnutím, vlhkosťou, horúcimi látkami, horúcimi
alebo leptavými kvapalinami. Obr. 17, 18, 19

Zamestnancom robotníckych profesií sa poskytuje obuv s podošvami
odolnými proti prepichnutiu a s vystuženou špicou (tužinkou). Obr. 19
Pre práce vyhodnotené s rizikom pošmyknutia sa poskytuje obuv
s protišmykovou podrážkou. Obr. 20

Obr. 21

Obr. 22

Obr. 23

Ochrana zraku a tváre sa zabezpečuje vtedy, ak zamestnancovi hrozí
poškodenie očí alebo tváre odlietajúcimi úlomkami alebo časticami,
vystreknutím kvapalín alebo nebezpečným žiarením (tepelné, svetelné,
ultraﬁalové a pod.). Obr. 21, 22, 23, 24
Ochrana dýchacích orgánov musí byť zabezpečená v prípade, že je
zamestnanec vystavený pôsobeniu zdraviu škodlivým, najmä jedovatým,
leptavým alebo dráždivým plynom, parám, aerosoliam a prachu a
v prípadoch, ak je obsah kyslíka v ovzduší menší ako 18 % objemu. Obr. 25,
26

Obr. 24

Obr. 25

Obr. 26

meno

Obr. 27

Ochrana sluchu musí byť zabezpečená v prípade, ak pôsobenie hluku
(napriek prijatým technickým opatreniam) prekračuje hygienickú hranicu.
Používajú sa mušľové alebo zátkové chrániče sluchu. Obr. 27, 28, 29, 30
Ochrana pokožky sa poskytuje pri činnostiach, kedy môže dôjsť ku
kontaminácii pokožky, napr. práce vo vlhkom prostredí, pri spracovaní
náterových hmôt, riedidiel, rozpúšťadiel, tmelov, materiálov na nanášanie,
čistiace a údržbárske práce, práce s ionizujúcim žiarením. Obr. 4

Obr. 28

Poskytovanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
Zamestnancom sa poskytujú ochranné krémy a dezinfekčné prostriedky
podľa druhu škodliviny, pokiaľ prichádzajú do styku s látkami, ktoré môžu
spôsobiť podráždenie pokožky (rozpúšťadlá, tmely, lepidlá, oleje, ropné
látky a pod.) a podľa druhu a stupňa znečistenia.
Obr. 29

Obr. 30

Obr. 31

Obr. 32

Obr. 33

Poskytovanie ochranných nápojov
V horúcich dňoch letného obdobia a v chladných dňoch zimného obdobia
sa na vonkajších pracoviskách zamestnancom poskytujú ochranné nápoje,
ktorými sa dopĺňa strata tekutín a minerálnych látok. Rozsah a bližšie
podmienky poskytovania ochranných nápojov určuje vnútorný predpis.
Ochranné nápoje sa poskytujú podľa teploty vzduchu a energetickej
náročnosti vykonávanej práce, kedy v pracovnom prostredí pri trvalej práci
na vonkajšom pracovisku alebo v budovách, je na základe monitorovania
teploty vonkajšieho vzduchu predpoklad, že teplota vonkajšieho vzduchu,
meraná na pracovisku zatieneným teplomerom v priebehu osemhodinovej
zmeny presiahne hodnotu operatívnej teploty 26 °C, stanovenej pre danú
triedu práce. Ochranný nápoj chrániaci pred záťažou teplom sa poskytuje v
množstve aspoň 1,5 litra za osemhodinovú zmenu.
Pri trvalej práci na vonkajších pracoviskách, pokiaľ sú najnižšie korigované
teploty vonkajšieho vzduchu zamerané na pracovisku zatieneným
teplomerom v priebehu osemhodinovej zmeny nižšie než 4 °C. Ochranný
nápoj chrániaci pred záťažou chladom sa poskytuje teplý, v množstve aspoň
0,5 litra za osemhodinovú zmenu. Obr. 31, 32, 33

Ostatné dojednania týkajúce sa OOPP
A) Používanie OOPP subdodávateľmi a OSZÈ na pracoviskách Skanska SK a.s. je podrobne deﬁnované v príslušných zmluvách.
B) Ochranná prilba, výstražná vesta a bezpečná obuv sú základným povinným vybavením každej osoby (subdodávateľov, OSZÈ),
ktorá sa pohybuje v priestore stavby.

