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Příloha 14 – Postup úklidu a desinfekce v šatnách, sociálních 
zařízeních na sajtech a v ubytovacích zařízeních 

1. Prostory externích dodavatelů 

Šatny, sociální zařízení a odpočinková místa (viz logistický plán) budou určena výhradně pro zde pracující 
kontraktory s tím, že jejich pracovníkům nebude dovoleno využívat jiná obdobná zařízení v areálu. 

Úklid a desinfekci těchto prostor budou zajišťovat pracovníci kontraktora prostředky dodanými Unipetrolem 
nebo specializovanými prostředky kontraktorů (viz čl. 3). 

Cílem je maximální oddělení jednotlivých skupin od sebe a od kmenových zaměstnanců. 

2. Prostory zaměstnanců Unipetrolu (přístupné zahraničním dodavatelům) 

Desinfekci zajišťuje společnost Dera Plán a Inex. 

Rozdělení prostor: 

 Zarážkové štáby 

Je nutné dodržovat vzdálenosti mezi účastníky alespoň 2m od sebe. Občerstvení omezit pouze na 
nápoje. Pokud je to možné, alespoň v prvních 14 dnech omezit počet fyzicky se účastnících osob. 

 Čpavek (st. 3610) zasedací místnost 2. p – 1× denně malý štáb (7:30) + 1 x týdně velký štáb 
(pá 9:00) 

 POX (st. 1444) zasedací místnost 2. p – 1× denně malý štáb (6:30) + 1y týdně velký (čt 9:00) 

 Polyolefiny (st. 7211) zasedací místnost 4. p – 1× denně malý štáb (7:00) + 1× týdně velký 
(Pá 12:00) 

 EJ (st. 7211) jídelna – 1× denně malý štáb (6:30) + 1× týdně velký (Čt 10:00) 

 Buňky kancelářské 

 2× POX (u st. 1421) 

 1× Polyolefiny (u st. 7512) 

 6× EJ (u st. 8402 a 9625) 

 34× Rafinerie 

 Buňky pro výdej povolení na práci 

 2× Polyolefiny 

 7× EJ 

 1× Rafinérie 

 Minijídelny (stany) – určené pouze pro zahraniční pracovníky 

 Polyolefiny 

 EJ 

 Rafinérie 

 Mobilní prodejny – určené pouze pro zahraniční pracovníky 

 1× POX 

 1× Polyolefiny 

 1× EJ 

 3× Rafinérie 

 Kuřárny – určené pouze pro zahraniční pracovníky 

 1× Čpavek (u st. 3612) 

 1× POX (u st. 1424) 

 1× Polyolefiny (u st. 7611) 

 1× EJ 



UNIPETROL RPA, s.r.o.  Strana 3/4 

Mimořádné opatření – Přílohy  Vydání 1 

Datum vytištění: 9. 4. 2020 Změna 0 

 
3. Čištění prostorů  
 
Čištění všech typů prostorů (včetně ubytování kategorie 2), bez podezřelého 
nebo prokázaného onemocnění COVID-19  

 Desinfekci prostorů kategorie 2 zajišťuje Mostecká montážní a.s. 

 Provozovatelům ubytování kategorie 1 se doporučuje postupovat dle níže 
uvedených pokynů. 

 Často používané a namáhané povrchy jako jsou podlahy, kliky a madla dveří, 
židle a područky, jiné opěrky, stoly, vypínače, zábradlí, vodovodní kohoutky 
tlačítka výtahu atd. musí být čištěny minimálně 2x denně. K čištění je nutné použít 
neutrální čistící přípravek (saponát) a virucidní dezinfekční prostředek. 

 Toalety, sanitární zařízení, odpočinkové prostory musí být čištěny minimálně 2x 
denně. K čištění je nutné použít neutrální čistící přípravek (saponát) a virucidní 
dezinfekční prostředek. 

 Při provádění úklidu a sanitace prostředí musí být vždy používány OOP (ústenka, 
rukavice).  

 Čisticí prostředky, které nejsou jednorázové, musí být na konci úklidu řádně vyčištěny virucidním 

dezinfekčním prostředkem. 

 Hygiena rukou musí být prováděna pokaždé po sejmutí OOP. 

 

Virucidní dezinfekční prostředek je potřeba cca po 1 – 2 týdench změnit za jiný typ. O provedené desinfekci 

musí být proveden záznam (např. formou checklistů). 

 

Nakládání s odpady (na pracovišti i v ubytovacích zařízeních) 

 Použité jednorázové ochranné pomůcky musí být zabaleny do dvou plastových sáčků a pevně uzavřeny 

(na uzel, případně přelepeny). Odpad bude následně uložen do kontejneru na směsný komunální odpad 

a zneškodněn standardní cestou. 

 Standardně používané ochranné pomůcky na pracovišti v případě, že jsou kontaminovány 

nebezpečnými látkami, musí být umístěny do standardní shromažďovací nádoby na odpad katalogové 

číslo 15 02 02. 

 

Čištění textilií 

 Všechny textilie (např. ručníky, ložní prádlo, záclony atd.) by se měly prát pomocí horké vody (90 ° C) s 

běžným pracím prostředkem. Pokud nelze použít cyklus horké vody z důvodu vlastností materiálu, je 

třeba do pracího cyklu přidat bělicí prostředky nebo jiné prací prostředky pro dekontaminaci textilu. 

Čištění všech prostorů (včetně ubytovacích - původních a kategorie 3) u podezřelého nebo 
potvrzeného případu COVID-19  

 Primární dekontaminaci prostor výskytu u podezřelého nebo potvrzeného případu COVID-19 v areálu 

CHEMPARK Záluží provede HZSP. 

 Čištění musí být provedeno následně po řádném vyvětrání prostor. 

 Po vyvětrání je nutné všechny povrchy pečlivě očistit neutrálním čistícím přípravkem (saponát) a 

dekontaminovat virucidním dezinfekčním prostředkem. 

 Čištění toalet, umyvadel a sociálního zařízení je třeba provádět pečlivě tak, aby se 
zabránilo rozstřikování. Po očištění neutrálním čistícím přípravkem musí následovat  
čištění virucidním dezinfekčním prostředkem. 

 Frekcence čištění a desinfekce ploch a povrchů musí být dvojnásobná oproti 
základnímu stavu, tzn. min. 4x denně. U původních míst ubytování po dobu min. 5 
dní po přesunu podezřelého nebo potrvrzeného případu COVID-19. 
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 Doporučuje se používat jednorázové čisticí prostředky (např. jednorázové ubrousky nebo 
utěrky). Pokud jednorázové čisticí prostředky nejsou k dispozici, musí být čisticí materiál 
(hadřík, houba atd.) umístěn do dezinfekčního roztoku účinného proti virům. Pokud není 
k dispozici ani jedno řešení, musí být materiál zlikvidován a nesmí být znovu použit. 

 Osoby provádějící úklid a sanitaci prostředí musí použít OOP: 
respirátor FFP třídy 2 
jednorázový voděodolný dlouhý plášť s dlouhým rukávem 
jednorázové rukavice 

 Hygiena rukou musí být prováděna důkladně pokaždé, když jsou OOP, jako jsou rukavice, sundávány. 
 

Virucidní dezinfekční prostředek je potřeba cca po 1 - 2 týdnech změnit za jiný typ. O provedené desinfekci 

musí být proveden záznam. (např. formou checklistů). 

 

Nakládání s odpady u podezřelého nebo potvrzeného případu COVID-19 na pracovišti  

 Veškeré použité jednorázové osobní ochranné pomůcky budou ihned pokládány za nebezpečný odpad 
(nebezpečná vlastnost HP 9 – Infekčnost). Tento stav bude trvat do provedení desinfekce příslušného 
pracoviště. 

 Použité jednorázové ochranné pomůcky, případně výměnné části u opakovaně použitelných pomůcek 
(filtry) v rámci zásahu, budou pracovníky HZS uloženy do uzavíratelných a spalitelných obalů (černé 
pytle), následně bude provedena jejich desinfekce. Tyto odpady HZS umístí do centrálního 
shromažďovacího místa ve st. 4830. Nesmí dojít k míchání s ostatním odpadem! 

 Použité jednorázové ochranné pomůcky, případně výměnné části u opakovaně použitelných pomůcek 
(filtry) v rámci úklidu/desinfekce, budou dodavatelem uloženy do uzavíratelných a spalitelných obalů 
(černé pytle), následně bude provedena jejich desinfekce. Tyto odpady dodavatel dopraví a umístí do 
centrálního shromažďovacího místa ve st. 4830. 

 Centrální shromažďovací místo bude označeno identifikační tabulí s kódem nebezpečného odpadu 
180103-COVID19. Jedná se o odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky 
s ohledem na prevenci infekce. 
HZS v areálu Litvínov informuje po uložení odpadů na centrální shromažďovací místo JEKO/OŽP o 
množství pytlů s nebezpečným odpadem a zástupce JEKO/OŽP zajistí likvidaci na spalovně odpadů. 

 
Nakládání s odpady u podezřelého nebo potvrzeného případu COVID-19 v ubytování kategorie 3 

 Veškeré použité jednorázové osobní ochranné pomůcky budou ihned pokládány za nebezpečný odpad 
(nebezpečná vlastnost HP 9 – Infekčnost). 

 Použité jednorázové ochranné pomůcky, případně výměnné části u opakovaně použitelných pomůcek 
(filtry), budou úklidovou firmou uloženy do uzavíratelných a spalitelných obalů (černé pytle), následně 
bude provedena jejich desinfekce. Pytle budou uloženy na k tomu určeném vhodném místě ubytování 
kategorie 3. 

 UNIPETROL RPA, s.r.o. po avízu na přítomnost takového odpadu zajistí jeho odvoz a likvidaci 
obdobně, jako je to uvedeno výše. 

 
Čištění textilií 

 Všechny textilie (včetně ručníků, ložního prádla, záclon atd.) by se měly prát pomocí 
horké vody (90 ° C) s běžným pracím prostředkem. Pokud nelze použít cyklus horké 
vody z důvodu vlastností materiálu, je třeba do pracího cyklu přidat bělicí prostředky 
nebo jiné prací prostředky pro dekontaminaci textilu. 

 

Zpracováno dle dokumentu ECDC. 

Kontaktní osoba na evidenci dezinfekčních prostředků dodávaných Unipetrolem: 

Ing. Karolína Vávrová 

Telefon: +420 736 508 988 


