Informační věstník

Dolnorakouské komory zemědělských
pracovníků

Česká republika
(Tschechien)

Ustanovení
pro obytné a sanitární zařízení pracovnic a pracovníků
v stavebních firmách

Ochrana zaměstnanců uvádí, které předpoklady musí splňovat pracoviště, a jak lze
zaručit zdraví osob.

1. Společenské, přípravní a obytné prostory
 Prostory k obytným účelům nebo noclehům musí mít okno, které vede přímo do
exteriéru, a musí být také dostatečně osvětlené a vytápěné.
 Jakékoli situace, při kterých dochází k ohrožení zdraví (hlavně napadení plísní),
se musí okamžitě odstranit.
 Pro každou osobu musí být k dispozici v obytných prostorách uzamykatelnou
skříň, postel a příslušné povlečení.
 Ložnice se musí dát také uzamykat, musí být separátně používány podle pohlaví
a mít oddělené přístupy.
 Palandy nejsou povolené.
 V obytných místnostech se musí nacházet vhodná zařízení k sušení mokrého
oblečení.
 K dispozici musí být vhodná zařízení k přípravě a ohřívání a také chlazení jídel a
nápojů.
 Světlá výška šaten musí být minimálně 2,0 metru, u společenských a obytných
místností minimálně 2,5 metru.
 U společenských místností musí být k dispozici minimálně 3,5 m³, u obytných
místností minimálně 10m³ vzduchového prostoru na osobu.
 Ochrana nekuřáků musí být zajištěna ve všech prostorách.
 Musí být připravené prostředky k poskytování první pomoci.
 Pokud jsou k dispozici sprchy, nebo je na pracovišti zaměstnaných současně
více než 12 osob, které se musí převlékat, protože při své práci nosí speciální
pracovní nebo ochranný oděv, musí být také k dispozici šatny.

RESPEKTUJ: Věcnou hodnotu volného bytu včetně topení a osvětlení ve výšce celkem €
39,24 měsíčně lze strhávat z hotovostní mzdy.

2. Sanitární zařízení1

Toalety
 Uzamykatelná toaleta vždy pro maximálně 15 osob
 Zřízení toalet separovaných podle pohlaví od 5 osob ženského a 5 osob
mužského pohlaví
 Světlá výška toalet musí být minimálně 2 metry.
 Možnost umytí v bezprostřední blízkosti toalet
 Toalety musí být vybaveny splachováním nebo rovnocenným zařízením a také
toaletním papírem.
 Toalety musí odpovídat sanitárním požadavkům a být udržovány zaměstnavatelem pokud tyto neslouží výlučně k soukromým účelům - v příslušném hygienickém
stavu.

Místa na mytí, umyvárny a sprchy
 Místo na mytí pro maximálně 5 osob
 Sprcha pro maximálně 5 osob
 Separátní sprchovací prostory pro ženy a muže nebo separované používání sprch
 Umyvárny musí být k dispozici, pokud je přítomno pravidelně a současně více než
12 osob.
 Zřízení umyváren separovaných podle pohlaví při počtu po 5 osobách
 Světlá výška umyváren musí být minimálně 2,0 metry.
 Umyvárny a sprchy musí být vybaveny tekoucí, podle možností teplou vodou.
 Umyvárny a sprchy musí být vybaveny vhodnými prostředky.
 Zajištění jednorázových ručníků nebo vysoušečů rukou.
 Teplota místnosti musí být minimálně 21° v umyvárnách beze sprch, 24° v
umyvárnách se sprchami.
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Fax: 01/513 93 66
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Sjednání schůzky
(v německém nebo anglickém
jazyce) nutné!

Následující hygienické standardy platí pro všechny podnikové prostory.

