Karta BOZP pro profesi: Knihovník
Stručný výčet prováděných pracovních činností:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zajišťování knihovnicko-bibliografické, referenční a informační služby uživatelům v knihovnách s lokální nebo celostátní působností.
Zajišťování chodu knihovny, organizování knihovního fondu a revizí knihovních sbírek s lokální, regionální a celostátní působností.
Tvorba speciálních bibliografických a faktografických databází a koncepce zavádění specializovaných knihovnických systémů.
Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovnách.
Samostatná katalogizace podle standardů a stanovených metodik, vytváření národních a mezinárodních standardů pro knihovnictví.
Správa a organizace specializovaných samostatných studoven v knihovnách s celostátní působností.
Zajišťování vnitrostátních a mezinárodních meziknihovních výpůjčních služeb, tvorba koncepce rozvoje knihovnictví.
Analytická činnost a zpracování souborných katalogů speciálních dokumentů a vzácných tisků.

Charakteristika místa výkonu práce:
Práce je vykonávána zejména v administrativních objektech, kdy se knihovník během práce pohybuje ve vnitřních prostorách (administrativní a skladovací
prostory). Občasně se může pohybovat také mimo tyto objekty (např. při zajišťování meziknihovní výpůjčky, nákupu knih apod.). Ve venkovských oblastech může
být práce vykonávána v motorových vozidlech nebo jejich blízkosti (tj. pojízdné knihovny, knižní trhy).

Kvalifikační požadavky:
Nejvhodnější přípravu pro pozici knihovníka poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru informační služby, knihovnictví. Jinou alternativu
představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez maturity) v oboru publicistika a střední vzdělání
s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru knihkupectví. Nejvhodnější přípravu pro knihovníka – specialistu poskytuje magisterský studijní program v oboru
informační studia a knihovnictví. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program oboru systémové inženýrství a informatika, magisterský studijní
program ve skupině oborů informatické obory, magisterský studijní program ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika, magisterský studijní program
ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, magisterský studijní program ve skupině oborů z oblasti historie, magisterský studijní program ve skupině
oborů teorie a dějiny umění, magisterský studijní program v oboru ekonomika a management, magisterský studijní program ve skupině oborů sociální vědy
a magisterský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice.

Relevantní mimořádné provozní události:
• Úraz pracovníka spojený s pracovním prostorem (v důsledku zakopnutí,
uklouznutí a pádu při chůzi po schodech nebo na komunikacích).
• Úraz pracovníka v důsledku mechanických rizik – ostré hrany, skřípnutí,
přimáčknutí, přiražení při manipulaci s břemeny.
• Zranění hlavy nebo těla v důsledku pádu nebo sesutí nesprávně uložené
manipulační jednotky.
• Zásah elektrickým proudem při obsluze nebo při poruše elektrického zařízení
(elektrických spotřebičů a výpočetní techniky apod.).
• Poškození pohybového aparátu (muskuloskeletálního systému) pracovníka
z důvodu nesprávné manipulace s břemeny.
• Zřícení nebo sesutí regálu z důvodu nevhodně uložené manipulační jednotky.
• Pád z výšky při práci na schůdkách nebo na žebříku.
• Nehoda při jízdě manipulačního vozíku.
• Požár vlivem zkratu na elektrické instalaci nebo na elektrickém kancelářském
vybavení nebo při používání mikrovlnné trouby nebo jiných tepelných zařízení.

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo
jejich následkům:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Zaměstnávat pouze osoby s odbornou a zdravotní způsobilostí pro
danou činnost.
Prokazatelné seznámení všech zaměstnanců s rizikovými faktory
a opatřeními proti jejich působení.
Školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech BOZP,
předpisech a pokynech zaměstnavatele a školení o PO.
Proškolení zaměstnanců o zásadách poskytování předlékařské první
pomoci.
Zajištění prostředků pro poskytnutí první pomoci, hasebních prostředků
a pitné vody pro osobní hygienu a doplňování tekutin.
Dbát na to, aby při odchodu z pracoviště nebo při ukončení pracovní
doby byly vypnuty a odpojeny elektrické spotřebiče od zdrojů
elektrického proudu.
Veškeré pracovní pomůcky a vybavení používat pouze k účelům, pro
které byly vyrobeny; před zahájením výkonu práce nutno provést jejich
kontrolu.
Provádění pravidelných revizí, kontrol a prohlídek přístrojů, zařízení,
a pomůcek s cílem zajištění bezpečnosti při jejich používání a provozu.
Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v prostorách knihovny.

Četnost periodických lékařských prohlídek (dle vyhlášky č. 79/2013 Sb.):
Pro kategorii 1: 1x za 6 let (osoby mladší 50 let), 1x za 4 roky (osoby starší 50 let). Pro kategorii 2: 1x za 5 let (osoby mladší 50 let), 1x za 3 roky (osoby starší
50 let).
Rizikové faktory:

 Prach
 Chemické látky
 Hluk
 Vibrace
 Fyzická zátěž
 Pracovní poloha
 Zátěž teplem
 Zátěž chladem
 Psychická zátěž
 Neionizující záření a elektromagnetická pole
 Zraková zátěž
 Práce s biologickými činiteli
 Zvýšený tlak vzduchu
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Doporučené
kategorie práce:
1–2–3–4
1–2–3–4
1–2–3–4
1–2–3–4
1–2–3–4
1–2–3–4
1–2–3–4
1–2–3–4
1–2–3–4
1–2–3–4
1–2–3–4
1–2–3–4
1–2–3–4

Výsledné zařazení do kategorie práce
a přijatá opatření pro minimalizaci
zdravotních rizik (doplňte):

Základní právní předpisy, které se týkají
výkonu práce (v platném znění):
•
•
•
•
•
•

Zákon č. 262/2006 Sb.
Zákon č. 309/2006 Sb.
Zákon č. 258/2000 Sb.
NV č. 101/2005 Sb.
NV č. 378/2001 Sb.
NV č. 361/2007 Sb.

• NV č. 362/2005 Sb.
• Vyhláška č. 50/1978 Sb.

§ 101–108
§ 2, 4–7,
§ 37–39,
§ 3, Příloha
§ 2–4
§ 9–12, 26–30,
31–35, 53
§ 3–4, Příloha
§3
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Seznam nebezpečí

lebka

sluch

Hlava
dýchací
zrak
obličej
orgány

Mechanická nebezpečí
Padající předměty
Odletující částice
Ostré hrany
Pohybující se části zařízení
Pohybující se předměty
Kluzký / nestabilní povrch
Špičaté předměty
Látky pod tlakem nebo za sníženého tlaku
Zvířata
Chemická nebezpečí
Nebezpečné plyny a páry
Nebezpečné kapaliny
Nebezpečné pevné látky
Aerosol, kouř
Nedostatek kyslíku
Nebezpečné odpady
Biologická nebezpečí
Patogenní látky
Alergeny
Živočišné jedy (toxiny)
Mikroorganizmy (viry, bakterie)
Paraziti
Hmyz
Elektrická nebezpečí
Elektrický oblouk
Živé části
Statická elektřina
Elektromagnetické pole
Elektrický zkrat
Blesk, atmosférická elektřina
Nebezpečí záření
Optické záření (IČ, VIS a UV)
Nízkofrekvenční el-mag záření
Vysokofrekvenční el-mag záření
Laserové záření
Ionizující záření
Tepelná nebezpečí
Sálavé teplo
Konvektivní teplo
Kontakt s horkou kapalinou
Kontakt s horkým plynem
Kontakt s taveninou
Kontakt s horkým povrchem
Plamen
Výbuch
Kontakt s chladnou kapalinou
Kontakt s chladným plynem
Kontakt s chladným povrchem
Sníh, led, tříšť
Nebezpečí hluku
Vysoce impulsní hluk
Proměnný hluk
Ustálený hluk
Vysokofrekvenční hluk
Ultrazvuk
Infrazvuk a nízkofrekvenční hluk
Nebezpečí vibrací
Vibrace přenášená na ruce
Vibrace způsobující kmitání v horní části páteře a hlavy
Vibrace přenášené na celé tělo
Ergonomická nebezpečí
Vysoká teplota vzduchu
Nízká teplota vzduchu
Nízká/vysoká vlhkost vzduchu
Nízká úroveň osvětlení
Oslňující světlo
Blikání, stroboskopické jevy
Příliš malé vizuální detaily
Nevhodná výška pracovní roviny
Nedostatečná výška pracoviště
Omezený pracovní prostor
Ztížený průchod
Nepřijatelná pracovní poloha
Nevhodné dosahové vzdálenosti
Monotónní činnost
Vnucené pracovní tempo
Trvalé sledování obrazovek
Ruční manipulace
– s nářadím
– s břemeny
– s vozíky
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Doporučený rozsah osobních ochranných pracovních prostředků
Pro ochranu hlavy
 ochranná přilba / průmyslová přilba s vysokým stupněm ochrany
 průmyslová přilba chránící při nárazu hlavou
 ochrana proti skalpování
 ochrana hlavy proti teplu a plameni (kukla)
 ochranná pokrývka hlavy proti slunečnímu záření nebo prachu
 ochranná pokrývka hlavy proti chladu
Pro ochranu sluchu
 zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky
 mušlové chrániče sluchu
 akustické přilby (tzv. protihlukové přilby)
 mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přilbám
 chrániče sluchu s přijímačem nebo s interkomem
Pro ochranu očí a obličeje
 ochranné brýle
 ochranné brýle proti rentgenovému, laserovému, UV, IČ nebo VIS záření
 ochranné obličejové štíty
 svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem nebo kukly na ochranné přilby)
Pro ochranu dýchacích orgánů
 filtrační polomasky (respirátory) / filtrační polomasky s integrovanou vrstvou aktivního uhlí
 masky s filtry proti částicím, parám, plynům s vhodnou lícnicovou částí
 izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu
 prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly
Pro ochranu rukou a paží
 rukavice na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu
 rukavice na ochranu před vibracemi
 rukavice na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli
 rukavice na ochranu před elektřinou
 rukavice na ochranu před teplem nebo ohněm
 rukavice na ochranu před nízkými teplotami
 rukavice na ochranu před ionizujícím zářením a radioaktivním látkám
 palcové rukavice
 ochranné návleky na prsty
 ochranné rukávy, náloketníky, zápěstní řemínky (nátepníky)
 ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím prostředí
Pro ochranu nohou
 obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká, zejména do vlhkého prostředí
 obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou
 obuv, kterou lze rychle vyzout
 obuv s podešví odolnou proti žáru (perko)
 obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví
 obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv odolná proti vibracím
 obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv antistatická
 obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační
 obuv chránící před chemickými látkami
 ochranná obuv pro obsluhu přenosných řetězových pil
 ochrana nohou proti pořezání (kamaše)
 chrániče kolen
 chrániče nártu
 vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, propíchnutí nebo potu)
Pro ochranu trupu a břicha
 ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu
 ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před rozstříknutým roztaveným kovem
 ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli
 ochranné vesty, kabáty a zástěry proti chladu
 vyhřívané vesty
 ochranné zástěry proti vodě
 záchranné plovací vesty
 zástěry na ochranu před rentgenovým zářením
 bederní pásy, protektory
Prostředky pro prevenci pádů
 úplná výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků
 brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii včetně veškerých nezbytných doplňků
 prostředky pro polohování těla
Ochranné oděvy
 ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy)
 oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (proti bodnutí, pořezání apod.)
 oděvy na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli
 oděvy na ochranu před nebezpečnými mikroorganismy
 oděvy chránící před rozstřikem roztaveného kovu nebo před infračerveným zářením
 oděvy odolné proti žáru a ohni
 oděvy proti chladu
 oděvy proti vodě s impregnací (nepromokavé)
 oděvy na ochranu před ionizujícím zářením
 oděvy na ochranu před kontaminaci radioaktivními částicemi
 oděvy na ochranu proti statické elektřině a elektrickému oblouku
 oděvy prachotěsné a proti kapalným aerosolům
 oděvy plynotěsné
 oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních
PV
PO
JP

bhp

Požadavek na shodu s normou

Orientační životnost (měs.)

EN 397+A1, EN 14052+A1
EN 812

PV
24
24
24
12
24

EN ISO 11612
EN 342
EN 352-2
EN 352-1
EN 352-3
EN 352-4,-5,-6

PO
12
24
12
PV

EN 166
EN 169, EN 170, EN 171, EN 172, EN 379+A1, EN 175
EN 166, EN 1731
EN 166, EN 175, EN 379+A1

12
12
12
24

EN 149+A1
EN 405+A1, EN 140, EN 136, EN 143,
EN 137, EN 138, EN 14593-1;2, EN 14594
EN 12941+A2 / EN 12942

PO
PO
36
PV

EN 420+A1, EN 388, EN 381-1, EN 1082-1,-2
EN ISO 10819
EN 374-1,-2,-3,-4
EN 60903-ed.2, EN 12477+A1, EN 16350
EN 407, EN 12477+A1
EN 511
EN 421
EN 420+A1, EN 388

PO až 3
6
PO až 2
3 až 6
3 až 6
3 až 6
24
2
1
6 až 24
PO

EN 1082-1,-2
EN 420+A1
EN ISO 20 347, EN ISO 20 345
EN ISO 20 345, EN ISO 20 346

24
12 až 24
12
12
9 až 24
12
12
6
6 až 12
12
6 až 12
12
12
24 až 36

EN ISO 20 349
EN ISO 20 345
EN ISO 20 345
EN ISO 20 345
EN ISO 20 345
EN 13832-2,-3
EN ISO 17249 ed.2
EN ISO 381-5
EN 14404+A1
EN 13277
EN ISO 20345
EN ISO 13998, EN 381-11
EN ISO 9185
EN 14605+A1
EN 342

24 až 48
24
6 až 12
24 až 36
36 až 72
18
24 až 48
24 až 36
24 až 36

EN ISO 12402-6+A1
EN 61331-3

EN 353-1, EN 354, EN 361, EN 362, EN 795,
EN 355, EN 360, EN 363
EN 358

12
PV
PV

EN ISO 13688, EN 342, EN 343+A1, EN 381-5,-11, EN 1149-5,
EN ISO 20471+A1, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034+A1
EN 381
EN 14605+A1
EN 14126
EN 348, EN ISO 11612, EN ISO 6942
EN 11611, EN ISO 11612, EN 1486, EN ISO 14116
EN 342, EN 343+A1, EN 14058
EN 342, EN 343+A1, EN 14058, EN 14360, EN ISO 15027-1
EN 1073-1,2
EN 1073-2
EN 1149-1,2,3,5, EN 61482-1-2
EN 14605+A1, EN ISO 13982-1; EN 13034 + A1
EN 943, EN 14126
EN ISO 20471

6 až 24
12
12 až 24
JP
PO až 24
6 až 24
36
12 až 24
36
JP
12
JP
PV
6 až 24

Podle určení výrobce
Po opotřebení (u ochrany dýchacích orgánů do nasycení filtračního média)
Pro jednorázové použití
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Pokyny pro zajištění bezpečnosti práce
Administrativní práce
Pokyny pro bezpečnou práci:
• Výpočetní techniku a kancelářské potřeby rozmístit na pracovních stolech tak, aby byly dobře dostupné a snadno použitelné; neumísťovat je na okraje stolů, kde by mohlo dojít k jejich pádu. Za každým
elektrickým přístrojem je nutné zajistit dostatek místa pro odvod tepla a větrání.
• Používat takové zobrazovací jednotky, kde se nebude vyskytovat kmitání, plavání či poskakování znaků, řádků, střídání jasů a podobně.
• Obrazovka musí svou konstrukcí umožňovat posunutí, natáčení a naklánění podle potřeby zaměstnance. Musí být umístěna tak, aby na ní nevznikaly reflexy ze svítidel nebo z jiných zdrojů, jako jsou
okenní otvory, světlé stěny, nábytek a podobně.
• Vzdálenost obrazovky od očí pro obvyklou kancelářskou práci nesmí být menší než 40 cm.
• Volná plocha mezi předním okrajem desky stolu a spodní hranou klávesnice musí umožňovat opření rukou i zápěstí.
• Písmena, číslice a symboly na tlačítkách klávesnice musí být dobře čitelné a kontrastní proti pozadí.
• Dodržovat bezpečnostní přestávky vždy po 2 hodinách nepřetržité práce s počítačem, doporučuje se provádění ergonomických cvičení trupu, rukou, krku i očí.
• Při práci s počítačem používat ergonomickou pracovní židli, která umožňuje individuální nastavení uživatelem.
• Při čištění elektrického zařízení (spotřebiče) je nutno vždy nejdříve odpojit elektrické zařízení od zdroje elektrické energie.
• Dbát na vhodné uložení přívodních kabelů k jednotlivým elektrickým spotřebičům a zabránit tak možnému zakopnutí nebo poškození těchto kabelů.
• Veškerá elektrická zařízení a spotřebiče používat zásadně podle návodu k obsluze.
• Dbát na zásady bezpečného chování v kuchyňce, veškeré spotřebiče pro přípravu nápojů a pokrmů používat v souladu s návodem od výrobce.
• Dbát zvýšené opatrnosti při přípravě teplých nápojů a pokrmů, z důvodu možného opaření (popálení).
Zakázané práce:
• Používat elektrické zařízení, které je zjevně poškozené (poškozený přívodní vodič, prasklý kryt zařízení apod.) nebo má demontované ochranné kryty.
• Při trvalé práci mít zobrazovací jednotku nastavenu tak, aby se uživatel musel natáčet při jejím sledování.
• Používat pro trvalou práci zařízení, u kterého nelze oddělit klávesnici od obrazovky (např. notebooky, tablety, ipady apod.).
• Zasahovat do elektrických součástí elektrických spotřebičů.

Skladování knižního fondu
Pokyny pro bezpečnou práci:
• Při ruční manipulaci s břemeny (knihami) dodržovat stanovené hygienické limity pro hmotnosti přenášených břemen a zásady bezpečné práce s důrazem na ergonomii; rozkládat těžší břemena na více
břemen lehčích.
• Při skladování je nutné dodržovat maximální přípustné zatížení podlahy a regálů.
• Rozměry a druh manipulačních jednotek (knih) a způsob jejich ukládání musí odpovídat technickým požadavkům, uvedeným v dokumentaci regálu.
• Regály musejí být trvale a řádně označeny štítky s uvedením maximální nosnosti buňky a s uvedením počtu buněk v regálovém sloupci.
• Dbát na řádné skladování manipulačních jednotek (knih) do regálů, aby nemohlo dojít k jejich sesutí a zřícení.
• Dbát na zachování šířky uliček mezi jednotlivými regály min. 1 metr a jejich trvale volné průchodnosti.
• Ruční ukládání manipulačních jednotek do regálů ve výšce nad 1,8 m se může provádět pouze z bezpečných pracovních zařízení (schůdky, žebříky apod.).
• Při používání ručních vozíků dbát na jejich bezzávadný technický stav, provádět na nich pravidelnou údržbu a kontroly.
• Dodržovat zásady správného a bezpečného skladování ve vztahu k návštěvníkům knihovny; prostory, které nejsou určeny pro návštěvníky je nutno zajistit proti vstupu cizích osob; seznámit návštěvníky
s provozním řádem knihovny (vyvěsit na viditelném a dostupném místě).
Zakázané práce:
• Přetěžovat regály, nevhodně ukládat knihy a používat poškozené regály nebo regály bez požadované nosnosti a stability.
• Stoupat na police regálů, případně po nich lozit.
• Zastavovat a zužovat uličky mezi regály.
• Kouřit nebo manipulovat s otevřeným ohněm ve všech prostorách knihovny.
• Pro práci ve zvýšené poloze používat poškozené žebříky nebo jiné „alternativní“ pomůcky (židle, stoly, bedny apod.).
• Vynášet a snášet břemena těžší jak 15 kg po žebříku.
• Vystupovat nebo sestupovat po žebříku, pokud se na něm nachází jiná osoba.
• Zakrývat otvory přístrojů sloužících pro odvod tepla nebo nasávaní vzduchu; ukládat na topná tělesa hořlavé předměty (hadry, papíry apod.).

Provoz pojízdné knihovny
Pokyny pro bezpečnou práci:
• Motorové vozidlo smí řídit pouze osoby odborně a zdravotně způsobilé.
• Při vstupu řidiče na vozovku, v souvislosti s nouzovým stáním, musí mít na sobě oděv s prvky z retroreflexního materiálu.
• Před započetím jízdy je řidič povinen provést kontrolu technického stavu vozidla a zjištěné závady odstranit, anebo vozidlo odstavit z používání až do doby odstranění závad. Dále je povinen zkontrolovat
prostor knihovny a všechny neupevněné předměty zajistit proti posunu, pádu či zvrhnutí (např. knihy nutno převážet v uzavřených a upevněných bednách).
• Motorové vozidlo je možno provozovat pouze se stanovenou s povinnou výbavou.
Zakázané práce:
• Odstavovat vozidlo na nevhodném místě z hlediska bezpečnosti práce, zejména v ochranném pásmu inženýrských sítí.
• Vjíždět na místa, kde není dostatečně pevný, široký a sjízdný povrch.
• Při provádění oprav, kontrol a údržby vozidel používat otevřený oheň a kouřit.
• Umísťovat předměty ve vozidle, které by mohly omezovat ve výhledu a řízení vozidla, popř. ohrožovat řidiče.
• Provozovat dopravní prostředky bez technické způsobilosti.
• Převážet v prostoru knihovny osoby.

Metodologie pro vyhodnocení rizik (k tabulce na s. 16)
P Pravděpodobnost
Lze očekávat (stává se často)
Je to možné
Ne příliš obvyklé, ale možné
Ne příliš pravděpodobné, ale již se někde stalo
Možné, ale nepravděpodobné, ještě se nestalo
Prakticky nemožné
Vyloučené
Míra rizika (MR)
≥ 160
48 až 159
20 až 47
8 až 19
3,1 až 7
≤3
Poznámka:

18

Úroveň rizika
velmi vysoké riziko
vysoké riziko
významné riziko
zvýšené riziko
mírné riziko
zanedbatelné riziko

10
6
3
1
0,5
0,2
0,1

N Následky (závažnost)
Katastrofa (mnoho SÚ, nebo škoda přes 100 mil.Kč)
Závažná havárie (několik SÚ, nebo škoda přes 10 mil. Kč)
Havárie ( jeden SÚ, nebo škoda přes 1 mil. Kč)
Vážná nehoda (těžký úraz, nebo škoda přes 100 tis.Kč)
Nehoda (úraz bez trvanlivých následků, nebo škoda přes 10 tis.Kč)
Porucha (drobné poranění, nebo škoda nad 1 tis. Kč)
Poznámka: SÚ = smrtelný úraz

100
40
15
7
3
1

Kategorie přijatelnosti

Priorita opatření

nepřijatelné riziko

Přerušit provoz nebo ihned přijmout opatření ke snížení rizika

podmíněně přijatelné riziko

Opatření ke snížení rizika přijmout bez zbytečného odkladu

přijatelné riziko

Opatření ke snížení rizika provést podle pořadí významnosti

Tato karta BOZP je pouze základním východiskem pro praktické uplatňování zásad prevence rizik na pracovištích a neřeší uvedenou problematiku vyčerpávajícím způsobem.
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