Výsledky specializované kontroly - Hygienická problematika pracovníků v pohřebnictví
Odbor hygieny práce provádí státní zdravotní dozor na všech možných pracovištích, kontroly se
nevyhýbají ani tak pochmurnému a trochu opomíjenému odvětví, jako je pohřebnictví. Proto pro rok
2015 byla navržena specializovaná prověrka Hygienická problematika pracovníků v pohřebnictví
na území okresu Nový Jičín s cílem sjednocení kategorizace prací v tomto odvětví, tj. hodnocení
úrovně zátěže zaměstnanců takovými faktory, které ze zdravotního hlediska rozhodují o kvalitě
pracovních podmínek, a které jsou charakteristické pro danou práci na konkrétním pracovišti.
Kontroly byly dále zaměřeny na pracovní prostředí, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a
směsmi, biocidními přípravky a zajištění pracovně lékařských služeb (PLS).

Hygienická šetření (8 provozoven), zaměřená na plnění povinností zaměstnavatelů na pracovištích
pohřebních služeb z hlediska zajištění podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci prokázaly, že
zaměstnavatelé plní své povinnosti na úseku kategorizace prací. Práce jsou správně zařazeny do druhé
nerizikové kategorie, hodnocení práce „pracovník v pohřební službě“ je u zaměstnavatelů jednotné,
s faktory celková fyzická zátěž, pracovní poloha, biologičtí činitelé a zátěž chladem v kategorii druhé.
Zaměstnavatelé přijímají zákonná opatření k ochraně jejich zdraví při práci: přidělují osobní ochranné
pracovní prostředky- OOPP (oděv – příp. jednorázové kombinézy, zástěru, obuv – příp. gumové
holinky, vinylové rukavice, jednorázové roušky příp. respirátory), kontrolují jejich stav a používání,
zajišťují školení k ochraně zdraví při práci s ohledem na rizika, s nimiž mohou zaměstnanci přijít při
výkonu práce do styku. Mají, až na jednoho zaměstnavatele, plně zajištěny pracovně lékařské služby,
doklad o školení 1. předlékařské pomoci a odpovídající vybavení lékárniček s prostředky pro
poskytování první pomoci. V rámci státních zdravotních dozorů bylo také šetřeno nakládání
s nebezpečnými chemickými směsmi a biocidními přípravky. U jednoho zaměstnavatele byly
používány přípravky charakteru žíravin, pro které zaměstnavatel vydal pravidla o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci s žíravinami, zaměstnanci byli s vlastnostmi používaných žíravin prokazatelně
seznámení. Biocidní přípravky jsou zaměstnanci používány k dezinfekci rukou, ploch a předmětů. Ve
všech případech šlo o povolené biocidní přípravky, s platnou expirační dobou, byly používány
v souladu s návodem k použití a k danému účelu užití. Zaměstnanci při jejich aplikaci používali
doporučené OOPP. Součástí prověrek byla také kontrola zajištění odpovídající kapacity sanitárního a
pomocného zázemí pro zaměstnance včetně pitné vody a vody pro osobní hygienu zaměstnanců. Na
tomto úseku nebyly zjištěny závady.
Zaměstnavateli, který neměl uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb,
byla udělena sankce.
Specializovaná prověrka na území jednoho okresu ukázala, že v tomto odvětví nedochází
k závažnému porušování právních předpisů na ochranu zdraví při práci, z toho důvodu
provozovny pohřebních služeb budou kontrolovány nadále namátkově.
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