
OBECNÉ ZÁSADY K PREVENCI NÁKAZY COVID-19 

PRO PRACOVNÍKY PROVOZŮ KANALIZACÍ A 

ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Technická opatření
Hygienická opatření -
obecné zásady

Osobní ochranné 
pomůcky

- Použití technických bariér k 
přecházení potřísnění nebo k 
postřiku pracovníka potenciálně 
kontaminovanou odpadní 
vodou.

- Uzavření procesů, při nichž 
mohou vznikat infekční aerosoly 
(směšovací zóny, výpustě 
nádrží, tlakové vedení).

- K odstranění kontaminovaného 
vzduchu z pracovního prostředí 
použitím ventilačního zařízení.

- Zdravotnická zařízení v případě, 
že mají infekční oddělení, by 
měla čistit odpadní vody v 
souladu s ČSN 75 6406 tak, aby 
nedošlo ke sekundární 
kontaminaci z kanalizace a ČOV.

- Ruce umyjte vodou a mýdlem po kontaktu s 
odpadními vodami, před jídlem a pitím, 
před a po použití toalety. 

- Vždy před jídlem a pitím je nutné použít k 
desinfekci rukou plně virocidní desinfekční 
prostředek např. Spitaderm apod.

- Při práci s odpadními vodami se nedotýkejte 
obličeje, úst, očích,  nosu nebo poranění na 
kůži.

- Při práci nepijte, nejezte a nekuřte.
- Před jídlem vysvlékněte pracovní oděv a 

jezte pouze v prostorách k tomu určených.
- Rány (oděrky, pořezání, záněty,...) 

překrývejte čistým suchým krytím.
- Pracovní oděv svlékněte před opuštěním 

pracovního místa. Před opuštěním 
pracoviště je nezbytné používat tzv. 
hygienickou smyčku (dvě samostatně 
oddělené šatny). Pracovní oděvy perte při 
vyšších teplotách či s přídavkem desinfekce.

- Při práci používat vhodné OOP -
nutno měnit v závislosti na 
pracovní činnosti, pracovním 
místě a rizikových expozicích.

- Použité jednorázové OOP  
likvidovat v oddělených pytlích, 
ty uzavřené odstranit s běžným 
odpadem a prázdné obaly od 
desinfekčních prostředků 
likvidovat jako odpad kat. č. 15 
01 10 (obaly).

Ochranné brýle
Vodě odolná 
pracovní obuv

Vodě odolné 
pracovní oděvy a 

rukavice

Doplňkově 
obličejový štít

Obličejová 
maska s 
respirátorem

Všichni pracovníci musí být proškoleni:
- o prevenci chorob, o možném riziku z pracovního prostředí, o základních hygienických 

opatřeních, používání, čištění/desinfekci, údržbě, skladování a likvidaci OOP.
- v jakém případě mají neprodleně vyhledat lékařskou pomoc, pokud by vykazovali jakékoliv 

příznaky onemocnění. 
Z obecných doporučení nevztahujících se přímo k onemocnění COVID-19 je nutné zaměstnance 
upozornit na nutnost očkování např. proti tetanu, obrně, příštímu tyfu, hepatitidě A a B a 
chřipce. Rozsah očkování je nutné konzultovat s hygienickou službou. 


