
Biologické nebezpečí

V Extrakčním Sektoru
například COVID-19



Co může být biologickým rizikem?

Bakterie, houby 
a viry

Krev a jiné 
tělesné tekutiny

Lidský odpad
Výkaly zvířat 
a ptáků

Hmyz a kousnutí 
zvířaty



Biologická rizika - kontrolní opatření

Potenciální nebezpečí Inženýrské řízení Administrativní řízení Osobní ochranné 
prostředky

Vystavení patogenům v 
krvi kontaktem s 
kontaminovanými 
předměty a povrchy

Vakcíny Dodržování všech postupů 
prevence a kontroly 
infekce (IPC). Imunizační 
program. Vzdělávání 
pracovníků

Rukavice, ochranný oděv, 
ochrana očí a obličeje.

Vystavení biologickým 
látkám přenášeným 
vzduchem kontaktem se 
sekrecemi infekčních 
klientů (kašel, kýchání 
atd.) Nebo vzduchem 
kontaminovaným 
infekčními biologickými 
látkami

Včasné zjištění stavu 
infekce. Izolace. Vakcíny.

Dodržování všech postupů 
prevence a kontroly 
infekce. Imunizační 
program. Vzdělávání 
pracovníků

OOP založené na 
posouzení rizik mohou 
zahrnovat ochranu očí, 
ochranu dýchacích cest 
a další ochranný oděv



Zákon: směrnice 2000/54 / ES - biologické látky v práci

o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým látkám při práci

Minimální ustanovení

a) "biologické látky" znamenají mikroorganismy, včetně těch, které byly geneticky modifikovány, buněčné 
kultury a lidské endoparazity, které mohou být schopné vyvolat jakoukoli infekci, alergii nebo toxicitu

b) „mikroorganismus“ znamená mikrobiologická entita, buněčná nebo nebuněčná, schopná replikace 
nebo přenosu genetického materiálu

c) „buněčná kultura“ znamená in vitro růst buněk získaných z mnohobuněčných organismů



Směrnice 2000/54 / ES, článek 3

1

V případě jakékoli 
činnosti, u které je 
pravděpodobné riziko 
expozice biologickými 
látkami, musí být 
stanovena povaha, 
stupeň a doba expozice 
pracovníků, aby bylo 
možné posoudit jakékoli 
riziko pro zdraví nebo 
bezpečnost pracovníků 
a stanovit opatření, která 
mají být přijata

2

V případě činností 
zahrnujících expozici 
několika skupinám 
biologických látek se 
riziko posoudí na 
základě nebezpečí 
představovaného 
všemi přítomnými 
nebezpečnými 
biologickými látkami.

3

Posouzení musí být 
pravidelně 
obnovováno a v 
každém případě, 
dojde-li ke změně 
podmínek, které 
mohou ovlivnit 
expozici zaměstnanců 
biologickými látkami

4

Zaměstnavatel musí 
poskytnout 
příslušným orgánům 
na jejich žádost 
informace použité 
k posouzení



Rizikové skupiny biologických látek podle úrovně infekce
Směrnice 2000/54 / ES

• skupina 1 biologická látka, u které je nepravděpodobné, že by způsobila onemocnění člověka

• skupina 2 biologická látka, která může způsobit onemocnění člověka a může představovat 
riziko pro pracovníky; ale je nepravděpodobné, že se rozšíří do komunity; obvykle je 
k dispozici účinná profylaxe nebo léčba;

• skupina 3 biologická látka, která může způsobit závažné onemocnění člověka a představuje 
vážné nebezpečí pro pracovníky; může představovat riziko rozšíření do komunity, ale obvykle 
je k dispozici účinná profylaxe nebo léčba;

• skupina 4 biologická látka, která způsobuje těžké lidské onemocnění a představuje vážné 
nebezpečí pro pracovníky; může představovat vysoké riziko rozšíření do komunity; obvykle 
není k dispozici účinná profylaxe ani léčba.



Zkušenosti z biologického nebezpečí s koronaviry 



Důležitá fakta o koronaviru COVID-19!

• COVID-19 je nový kmen 
koronaviru, který byl poprvé 
identifikován v čínském Wuhan 
v lednu 2020

• Koronaviry jsou běžné po celém 
světě

• Vakcína proti COVID-19 dosud
neexistuje!

• Mohou se objevit příznaky v 
období 2 a 14 dnů po infekci

Tato fotka Neznámý autor má licenci pod CC BY-SA-NC

https://zona31teles.blogspot.com/2020/03/covid-19.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Jak se šíří COVID-19?

• Z blízkého kontaktu (2 metrů nebo méně) s infikovanou osobou

• Kapénky se tvoří, když infikovaná osoba kašle nebo kýchá

• Dotykem povrchu, předmětu nebo ruky infikované osoby, která byla 
kontaminována ... (např. dotykem kliky nebo potřesením rukou a dotykem 
vlastní tváře)



Příznaky a symptomy

• suchý kašel

• bolest krku

• dýchací potíže

• únava

• bolest svalů

• horečka

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí



Jak zabránit šíření COVID-19?

• Často si myjte ruce po dobu nejméně 20 
sekund nebo použijte dezinfekční prostředek 
na ruce

• Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytými 
rukama

• Při kašli nebo kýchání si zakryjte ústa a nos 
kapesníkem

• Udržujte vzdálenost alespoň dvou paží od 
ostatních lidí

• Vyčistěte a dezinfikujte povrchy, kterých se 
dotknete 

• Buďte ostražití a informujte ostatní, POKUD 
SE OBJEVÍ PŘÍZNAKY, ZŮSTAŇTE DOMA

• Prodiskutujte se svým zaměstnavatelem 
hygienické postupy na vašem pracovišti

IP OSH Wiki Palmer@osha.europa.eu

mailto:Palmer@osha.europa.eu


Úrovně řízení
COVID-19
Životní prostředí, zdraví a bezpečnost - Cornell 
University



Jak řekl Hippokrates ... 

Prevence je lepší 
než léčba!



Zřeknutí se odpovědnosti

Tato prezentace má za cíl informovat a nenahrazuje
školení, které byste měli absolvovat na svém pracovišti. 
V případě jakýchkoli otázek ohledně otázek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci se vždy obraťte na svého
manažera bezpečnosti a ochrany zdraví


