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1.

2.

3.

Označte jen jednu elipsu.

ano, na plný pracovní úvazek

ano, na částečný pracovní úvazek

ne, ale tato funkce je vykonávána externě

ne

Vyhledávání rizik pro přenosné nemoci

4.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

byla provedena již před propuknutím koronavirové pandemie

byla provedena již na začátku koronavirové pandemie

byla provedena až v průběhu koronavirové pandemie

nebyla provedena

Řízení rizik BOZP - přenosné infekce
Základní údaje

*Povinné pole

Prosím, napište identifikátor Vaší nemocnice: *

Jaké je Vaše pracovní zařazení?

Je ve vaší nemocnici ustavena pozice rizikového analytika? *

Analýza rizik onemocnění přenosnou infekcí... *
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5.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

ukázala jako dostatečná

ukázala jako dobrá, ale bylo/je nutné ji dopracovat

ukázala jako nedostatečná, bylo/je nutné ji znovu zpracovat

nebyla provedena

6.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

bylo provedeno již před propuknutím koronavirové pandemie

bylo provedeno již na začátku koronavirové pandemie

bylo provedeno až v průběhu koronavirové pandemie

nebylo provedeno

7.

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

vypracování seznamu a míst činností

identifikace nebezpečí na vyhledaných místech

určení závažnosti rizika

hodnocení rizika

odstranění či omezení rizika

pravidelné hodnocení rizika

projednání zjištěného rizika se zaměstnanci

Analýza rizik onemocnění přenosnou infekcí se pro hodnocení rizik a následné
řízení opatření... *

Hodnocení rizik onemocnění přenosnou infekcí... *

Které části postupu pro hodnocení rizika onemocnění covidem se použily? *
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8.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

ukázalo jako dostatečné

ukázalo jako dobré, ale bylo/je nutné jej dopracovat

ukázala jako nedostatečná, bylo/je nutné ji znovu zpracovat

nebyla provedena

9.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

byla vytvořena již před propuknutím koronavirové pandemie

byla vytvořena již na začátku koronavirové pandemie

byla vytvořena až v průběhu koronavirové pandemie

nebyla vytvořena

10.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

se ukázala jako dostatečné

se ukázala jako dobrá, ale bylo/je nutné je dopracovat

se ukázala jako nedostatečná, bylo/je nutné je znovu zpracovat

nebyla vytvořena

Hodnocení rizik onemocnění přenosnou infekcí se pro následné řízení opatření *

Opatření ke snížení nebo odstranění rizika onemocnění přenosnou infekcí... *

Opatření ke snížení nebo odstranění rizika onemocnění přenosnou infekcí se
ukázala *
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11.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

pravidelně několikrát do roka

pravidelně jednou ročně

pravidelně, ale s více než roční periodou

pravidelně, k tomu navíc při změně, která to vyžaduje (vznik oddělení, změna
organizace práce apod.)

jen při změně, která to vyžaduje (vznik oddělení, změna organizace práce apod.)

12.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

od zdravotníků

od managementu nemocnice

od pracovníků oddělení hygieny / epidemiologie / prevence infekcí

od ostatních zaměstnanců nemocnice (než výše uvedených)

od externích pracovníků

vlastním pozorováním, s vypracovanou metodou pozorování (checklistem)

vlastním pozorováním, bez vypracované metody pozorování (checklistu)

13.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

je veden v papírové podobě

je veden v elektronické podobě

není veden

Vyhledávání rizik onemocnění přenosnou infekcí se provádí ... *

K vyhledávání rizik onemocnění přenosnou infekcí se používají informace
získané ... *

Registr rizik a opatření k jejich snížení/odstranění *
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14.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

pouze zaměstnanci na rizikovém místě

pouze všichni zdravotníci

všichni zaměstnanci

odbory

orgány Inspekce práce

orgány ochrany veřejného zdraví

management

pacienti

návštěvy pacientů

externí konzultanti

externí dodavatelé (např. servisní technici přístrojů)

15.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

oběžníkem / emailem od managementu nemocníce

oběžníkem / emailem od oddělení BOZP

na pravidelných školeních BOZP

kaskádováním - každý od svého přímého nadřízeného

16.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

ano, každý zaměstnanec stvrzuje svým podpisem, že byl informován

ano, je proveden písemný záznam o informování zaměstnanců

ano, namátkovou kontrolou

ne

Kdo je informován o obsahu registru rizik? *

Jak jsou zaměstnanci informováni o aktualizaci rizik a opatřeních k jejich
snižování/odstraňování? *

Zjišťuje se, zda se informace o aktualizaci rizik a opatřeních dostaly ke všem
zaměstnancům? *
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17.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

ano, všichni

ano, ale jen zdravotníci

ano, ale jen zdravotníci, kteří přímo pečovali o covidové pacienty

ne, nebylo to nutné, protože zaměstnanci o rizicích onemocnění přenosnou infekcí
vědí

ne

Dodržování opatření ke snížení rizika onemocnění covidem

18.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

ano, (téměř) u všech OOPP

ano, ale jen u některých OOPP

ne

Byli zaměstnanci speciálně informováni o opatřeních ke snížení rizika při
koronavirové pandemii? *

Měli pracovníci BOZP možnost ovlivnit výběr OOPP, které nemocnice nakoupila
v souvislosti s koronavirovou epidemií? *
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19.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

ano, pravidelně

ano, příležitostně

ne, nebylo to nutné, všichni předepsaná opatření dodržovali

ne, to je v kompetenci někoho jiného

ne

20.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

Vždy tak, jak bylo vyžadováno

Většinou tak, jak bylo vyžadováno

Nezřídka měli v používání OOPP nedostatky

Téměř nebo vůbec OOPP nepoužívali

Nemám o tom informace

Bylo ze strany pracovníků BOZP kontrolováno dodržování opatření ke snížení
rizika vzniku onemocnění covidem? *

Jak zaměstnanci používali OOPP? *
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21.

Označte jen jednu elipsu na každém řádku.

22.

Označte jen jednu elipsu na každém řádku.

Zaznamenali jste chyby při oblékání, používání nebo svlékání OOPP a při
používání dezinfekce?

Ne,
nikdy

Jen
zřídka

Nezřídka Často
Tato OOPP se

nepoužívá

respirátor / ústenka

ochranný oděv

ochrana očí (štít, brýle)

rukavice

dezinfekce rukou

dezinfekce kontaktních
povrchů

respirátor / ústenka

ochranný oděv

ochrana očí (štít, brýle)

rukavice

dezinfekce rukou

dezinfekce kontaktních
povrchů

Jaká je podle Vašeho názoru role pracovníků bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (BOZP) ve zvládání covidové situace? *

nezastupitelná
velmi

důležitá

spíše
není

důležitá
nedůležitá zbytečná

Řízení rizik
(vyhledávání, opatření,
dokumentace,
informování)

Kontrola dodržování
opatření

Praktické rady

Ad hoc konzultace

Profesionalita

Osobní, lidský přístup

Řízení rizik
(vyhledávání, opatření,
dokumentace,
informování)

Kontrola dodržování
opatření

Praktické rady

Ad hoc konzultace

Profesionalita

Osobní, lidský přístup
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23.

Označte jen jednu elipsu.

1

2

3

4

5

Školení ve virtuální realitě
Aplikace vytvořená VÚBP v pilotním projektu se ZČU Plzeň

Jak celkově hodnotíte zvládnutí covidové situace z hlediska dodržování
přijatých opatření ve vaší nemocnici (dejte známku jako ve škole, prosím)? *
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24.

Označte jen jednu elipsu.

ano, určitě

ano, nejspíš

nevím

spíše ne

určitě ne

Obsah není vytvořen ani schválen Googlem.

Měl(a) byste zájem, aby byli zaměstnanci vaší nemocnice školeni v technice
správného využívání OOPP při ochraně proti přenosnému onemocnění ve virtuální
realitě? (Cílem je naučit správný a přesný postup při oblékání a svlékání OOPP, zásady
použití OOPP při práci, upozornění na nejčastější chyby a nakládání s infekčními
OOPP a chemickými látkami a biologickými činiteli.
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