Pokyn tajemnice Teologické fakulty JU Č. Budějovice
č. 1/2016
pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích,
čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům na TF JU
V souladu s Opatřením rektora JU č. R 102/2008 pro poskytování osobních pracovních
prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích a na základě aktualizovaných podmínek pro zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci jsou stanoveny tyto zásady pro poskytování uvedených prostředků
zaměstnancům na TF JU:
1. OOPP jsou poskytovány na TF JU uklízečkám, údržbáři a vrátnému.
2. OOPP jsou zaměstnancům vydávány do jejich osobního bezplatného užívání a jsou trvale
majetkem JU TF.
3. Nákup OOPP zajišťuje ekonomický pracovník, který odpovídá za MTZ, a to dle
objednávky vedoucího pracovníka.
4. Nárok a životnost OOPP jsou uvedeny v tabulce. Výdej OOPP je prováděn proti podpisu
zaměstnance.
Pracoviště, činnost

Doba životnosti
v měsících
Uklízečka
pracovní oblečení
12
protiskluzová obuv
12
gumové rukavice
dle potřeby
Údržbář (dle potřeby
pracovní oblek
12
elektr., truhl. práce),
pracovní obuv kožená
12
práce méně čistá
rukavice kožené pětiprsté
12
prošívaný kabát ¾ zimní
36
čepice
12
Vrátný (úklid chodníku pracovní oblek
24
a atria)
rukavice pětiprsté
24
Druh OOPP

Limit ceny na
dobu životnosti
700,700,1500,1200,500,1200,300,1500,200,-

5. Každý zaměstnanec má osobní kartu OOPP na personálním oddělení, ve kterém jsou
evidovány přidělené OOPP na příslušné období. Při ukončení pracovního poměru na JU TF
potvrdí nadřízený zaměstnance na personálním odd. vrácení OOPP a osobní karta je předána
k archivaci. Vzor osobní karty vychází z opatření rektora.
6. K zajištění nezbytné hygieny jsou uklízečkám TF poskytovány mycí, čistící a dezinfekční
prostředky dle nároku a potřeby na údržbu příslušných prostor TF. Evidenci spotřeby
uvedených prostředků vede ekonomický pracovník zajišťující MTZ a skladové hospodářství.
7. Tímto pokynem se ruší Pokyn tajemnice k poskytování OOPP č. 3/2009.
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Ing. J. Hledíková, tajemnice

