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ÚKLIDOVÝ PRACOVNÍK
Nástroj je určený pro vyhledávání a hodnocení rizik u pracovníků úklidu. Zaměří se na kontrolu plnění základních povinnos� v BOZP a PO vyžadovaných
právními předpisy České republiky při provádění úklidu jako pracovní činnos� ve firmách.

Nástroj není určen pro úklidové firmy, které provádějí úklid na externích pracoviš�ch (u zákazníků). Ohroženou skupinou při úklidových pracích jsou
pracovníci úklidu a osoby, které se během a po úklidových pracích na pracoviš� vyskytují.

ONLINE HODNOCENÍ RIZIK NA PRACOVIŠTI KROK ZA KROKEM

Aplikace je vytvořena a provozována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
V České republice garantuje vývoj a provoz jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Výzkumný ústav bezpečnos� práce, v. v. i.

Pracovníci jsou vybavení odpovídajícími osobními ochrannými
pracovními prostředky pro práce ve výškách, pro práce
s nebezpečnými chemickými látkami
a směsmi a pro zátěž biologickými
činiteli.

7 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

6 MUSKULOSKELETÁLNÍ PORUCHY

Je řízena problematika předcházení muskuloskeletálním
poruchám, které patří k častým
následkům vykonávání úklidových
prací a pos�hují záda, krk, ramena
a konče�ny. Jedná se o poškození
kloubů, šlach, vazů, kos� a tkání.

Rizika pro úklidové práce jsou vyhledaná,
zhodnocená a zdokumentovaná. My� oken
se provádí bezpečným způsobem. Jsou
přijatá opatření pro� úrazu elektrickým
proudem a pro� pádům a uklouznu�m při
úklidu. Pokud pracuje úklidový pracovník
osamoceně, je zajištěná jeho bezpečnost.

5 VÝZNAMNÁ RIZIKA PŘI ÚKLIDU

Je zajištěná bezpečnost úklidových prací
vykonávaných ve výšce a pracovníci vykonávající
úklidové práce ve výšce jsou zdravotně způsobilí.

Žebříky jsou při úklidu používané bezpečným
způsobem a prostor nacházející se pod místem ve
výšce je zabezpečený. Práce ve výšce nad 1,5 m
nevykonávají těhotné ženy, matky do konce
devátého měsíce po porodu a mladiství.

4 PRÁCE VE VÝŠKÁCH

3 ŠKOLENÍ A VÝCVIK

Školení BOZP a PO je prováděné v potřebném rozsahu. Pracovníci
jsou také školení pro práce ve výškách.

2 RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍCH PODMÍNEK

Byla vyhodnocená fyzická zátěž, zátěž
pracovní polohou, zátěž chemickými
látkami a jejich směsmi, zátěž
biologickými činiteli a zátěž dalšími
faktory pracovních podmínek
vyplývajícími z charakteru vykonáva-
ných pracovních činnos�. Vždy byla
přijata odpovídající opatření.

Obecné zhodnocení bylo provedeno.

1 OBECNÉ ZHODNOCENÍ
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