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Osobní ochranné prostředky 

Ø Poskytování OOP řeší zákoník práce –zákon
č. 262/2006 Sb., především § 104 a
nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
ØVýběr vhodných OOP musí vycházet z

analýzy rizik.analýzy rizik.
ØKe stanoveným rizikům vybírá vhodné OOP

zaměstnavatel na základě jejich
ochranných vlastností, které je výrobce
OOP povinen deklarovat v návodu pro
uživatele.
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Osobní ochranné prostředky

ØČeská republika je součástí Evropské unie a
vhodné OOP je možno vybírat od všech
výrobců nebo dovozců, kteří uvádějí OOP na
evropský trh v souladu s evropskou směrnicíevropský trh v souladu s evropskou směrnicí
89/686/EHS (u nás NV 21/2003 Sb. se
shodnými požadavky).
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Osobní ochranné prostředky

ØDle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 21/2003
Sb. spadají prostředky chránící před vysoce
nebezpečnými nákazami do kategorie III-
tj. jsou určeny k ochraně života či
k ochraně proti rizikům, která mohou vážněk ochraně proti rizikům, která mohou vážně
a trvale poškodit zdraví a u kterých může
výrobce nebo dovozce předpokládat, že tato
nebezpečí není uživatel schopen včas
rozpoznat.
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Osobní ochranné  prostředky
ØSpecializované pracovní oděvy včetně

ochrany hlavy k ochraně proti infekčním
agens musí být z netkaného textilu
(polyetylen, polypropylen, apod., typ
Tyvek). Jde o materiály, které jsou
schopny filtrovat bakterie resp. i viry,
Tyvek). Jde o materiály, které jsou
schopny filtrovat bakterie resp. i viry,
odpuzovat vsákavé kapaliny.
ØEN 14126 Ochranné oděvy-všeobecné 

požadavky a metody zkoušení ochranných 
oděvů proti infekčním agens.
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Informace pro uživatele ochranného oděvu 
proti infekčním agens

Kromě informací požadovaných EN 340 a 
normou pro specifický typ protichemického 
ochranného oděvu:
ØČíslo evropské normy tj. ČSN EN 14 126
ØOznačení typu např.typ-3B
ØÚdaje o biologických agens, proti kterým      ØÚdaje o biologických agens, proti kterým      
byl ochranný oděv zkoušen ( vyjádřeno jako 
třída provedení)
ØInformace nutné pro vyškolené osoby:
üO použitelnosti a omezení při používání 
(teploty)



Informace pro uživatele ochranného oděvu 
proti infekčním agens

üO kontrolách,jestliže jsou nutné
üO nasazení a přizpůsobení a o každém 

příslušenství,které je potřebné pro zajištění 
deklarované úrovně ochrany
üO používáníüO používání
üO údržbě,čištění a dezinfekci
üO skladování
ü Pokud je potřebné, upozornění na možné 

obtíže
üO odstranění po použití



Osobní ochranné prostředky

ØDlouhé bezpudrové rukavice např. nitrilové, 
ultranitrilové jednorázové vždy 2 páry (ČSN 
EN 374-1,2,3:2004 ochranné rukavice 
proti chemikáliím a mikroorganismům)proti chemikáliím a mikroorganismům)
ØOchrana očí -uzavřené ochranné brýle 
ØOchranná obuv, event. návleky na obuv 

(materiál viz. oděvy). 
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Osobní ochranné prostředky
Ochrana dýchacích orgánů v infekčním
prostředí:
ØOchranu proti virům a bakteriím poskytují

filtrační polomasky (respirátory) třídy
účinnosti FFP3 dle EN 149:2001. Filtrační
účinnost proti virům a bakteriím je obvykleúčinnost proti virům a bakteriím je obvykle
vyšší než 99,999 % (měřeno Nelson
Laboratory USA ).Celková účinnost (včetně
netěsnosti těsnící linie) je více než 99,5 %.
ØCave! Operační masky ČSN EN 14683 k

omezení přenosu infekčních agens z
personálu na pacienty
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Osobní ochranné prostředky

ØVyšší stupeň ochrany poskytuje celoobličejová
maska v kombinaci s filtrem, který je
označen třídou FFP3. Celková účinnost této
kombinace je více než 99,95 %. Obdobný
stupeň ochrany (v mnoha případech i vyšší)stupeň ochrany (v mnoha případech i vyšší)
poskytují kukly doplněné filtroventilační
jednotkou (zdroj energie – akumulátory, doba
běhu 4 a více hodin), která je vybavena
filtry třídy FFP3.
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Osobní ochranné prostředky

• Nutné vyškolení v odpovídajících technikách 
oblékání,svlékání a likvidace OOP.
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Overal modrý  
Overal bílý-Potex V
Maska 3M 9332

Ochranná ústenka FACE Mate
BIO SET 1 základní proti biologickým 
látkám typ B dle EN 14126

Oblek, respirátor EN149:2001 FFP3, 
brýle, 2x rukavice, 2x odpad. vak, lepící 
páska

BIO SET 2 Filtroventilační jednotka s kuklou, 
baterie, filtr, opasek, hadice, nabíječka

BIO SET 2 Náhradní filtr, oblek, 2x rukavice, 2x 
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BIO SET 2 Náhradní filtr, oblek, 2x rukavice, 2x 
odpad. vak, lepící páska

Holínky

Rukavice
Dezinfekce na ruce
Dezinfekce na plochy a k dekontaminaci 
OOP

ProCura PE
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KHS LK a OOP

• Prováděn pravidelný nácvik (4x ročně) 
oblékání a bezpečného svlékání ochranných 
prostředků.
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prostředků.



Údržba prostředků, materiálu a dovedností 
k šetření vysoce nebezpečných nákaz (VNN)
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Děkuji za pozornost 
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