Informačný list

Komory poľnohospodárskych
pracovníkov Dolného Rakúska

Slovensko
(Slowakei)

Ustanovenie
pre obytné a sanitárne zariadenia pracovníčok a pracovníkov
v stavebných firmách
Ochrana zamestnancov uvádza, ktoré predpoklady musia spĺňať pracoviská a ako
možno zaručiť zdravie osôb.

1. Spoločenské, prípravné a obytné priestory
 Priestory na obytné účely alebo nocľah musia mať okno, ktoré vedie priamo do
exteriéru, a musia byť dostatočne osvetlené a vykurované.
 Akýkoľvek stav, pri ktorom môže dôjsť k ohrozeniu zdravia (hlavne napadnutie
plesňou), sa musí okamžite odstrániť.
 Pre každú osobu musí byť k dispozícii v obytných priestoroch uzamykateľná skriňa,
posteľ a príslušné obliečky.
 Spálňa sa musí dať uzamykať, musí byť separátne používateľná podľa pohlavia
a musí mať oddelený prístup.
 Poschodové postele nie sú povolené.
 V obytných miestnostiach sa musia nachádzať vhodné zariadenia na sušenie
mokrého oblečenia.
 K dispozícii musia byť vhodné zariadenia na prípravu a ohrievanie jedál a nápojov
a tiež na chladenie.
 Svetlá výška šatní musí byť minimálne 2,0 metre, v spoločenských a obytných
miestnostiach minimálne 2,5 metra.
 V spoločenských miestnostiach musí byť k dispozícii minimálne 3,5 m³, v obytných
miestnostiach minimálne 10m³ vzduchového priestoru na osobu.
 Ochrana nefajčiarov musí byť zabezpečená vo všetkých priestoroch.
 Musia byť pripravené prostriedky na poskytovanie prvej pomoci.
 Ak sú k dispozícii sprchy, keď je na pracovisku zamestnaných súčasne viac ako
12 osôb, ktoré sa musia prezliekať, pretože pri svojej práci nosia špeciálny
pracovný alebo ochranný odev, musia byť k dispozícii šatne.

REŠPEKTUJ: Vecnú hodnotu voľného bytu vrátane kúrenia a osvetlenia v celkovej výške
39,24 € mesačne možno strhávať z hotovostnej mzdy.

2. Sanitárne zariadenie1

Toalety
 Uzamykateľná toaleta vždy pre maximálne 15 osôb.
 Zriadenie toaliet separovaných podľa pohlavia od 5 osôb ženského a 5 osôb
mužského pohlavia.
 Svetlá výška toaliet musí byť minimálne 2 metre.
 Možnosť umytia v bezprostrednej blízkosti toaliet.
 Toalety musia byť vybavené splachovaním alebo rovnocenným zariadením a tiež
toaletným papierom.
 Toalety musia zodpovedať sanitárnym požiadavkám a byť udržiavané
zamestnávateľom - ak nefungujú iba na súkromné účely - v príslušnom hygienickom
stave.

Miesta na umývanie, umyvárne a sprchy
 Miesto na umývanie pre maximálne 5 osôb.
 Sprcha pre maximálne 5 osôb.
 Separátne sprchovacie priestory pre ženy a mužov alebo separované
používanie spŕch.
 Umyvárne musia byť k dispozícii, ak je prítomných viac ako 12 osôb pravidelne a
súčasne.
 Zriadenie umyvární separovaných podľa pohlavia pri počte po 5 osobách.
 Svetlá výška umyvární musí byť minimálne 2,0 metre.
 Umyvárne a sprchy musia byť vybavené tečúcou, podľa možností teplou vodou.
 Umyvárne a sprchy musia byť vybavené vhodnými prostriedkami.
 Zabezpečenie jednorazových uterákov alebo sušičov rúk.
 Teplota miestnosti musí byť minimálne 21° v umyvárňach bez spŕch, 24° v
umyvárňach so sprchami.
Contact:
NÖ Landarbeiterkammer
Marco d’Aviano Gasse 1
1015 Viede
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Tel.: 01/512 16 01 12
Fax: 01/513 93 66
e-mail: lak@lak-noe.at
www.landarbeiterkammer.at/noe

Dohodnutie termínu
(v nemeckom alebo anglickom
jazyku) nevyhnutné!

Nasledujúce hygienické štandardy platia pre všetky podnikové priestory.

