3M Chvilka
pro bezpečnost
Nabízíme platformu, která vaše zaměstnance zapojí
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Úvod
Karta 1

Příprava
Určete datum,
čas a místo

Potvrďte nejvhodnější čas pro prezentaci 3M Chvilka pro bezpečnost. Zvažte využití
jakýchkoli plánovaných prostojů, času určeného k údržbě nebo pravidelných termínů
porad. Zajistěte pro prezentaci takové místo, které bude dostatečně velké pro celou
skupinu, a kde bude možné připravit kávu nebo čaj.

Vyberte témata
a motivujte
k účasti

Zajistěte, aby se o diskusi dověděli i vedoucí pracovníci a společně určete nejdůležitější
téma, s kterými začít. TIP: Čas a místo konání akce 3M Chvilka pro bezpečnost
můžete zveřejnit v zasedacích místnostech, na vývěskách a prostřednictvím
komunikačních aplikací.

Zopakujte si
znalosti

ŔŔ Navštivte webovou stránku společnosti 3M, kde jsou k dispozici příslušné technické
zpravodaje, webové semináře a další návrhy (www.3M.com/safety).
ŔŔ Přesvědčte se, že znáte zásady a postupy uplatňované ve vlastní společnosti.

Připravte si
prezentaci 3M
Chvilka pro
bezpečnost

Pečlivě se připravte na diskusi dle karet na zvolené témata ochrany zdraví.
ŔŔ Karta číslo jedna slouží jako úvod do tématiky a pro zapojení týmu.
ŔŔ Karta číslo dvě navozuje diskusi o možných rizicích, o osobní zodpovědnosti
a o možnostech, jakými mohou pracovníci lépe chránit sebe i své kolegy.
ŔŔ Karta číslo tři je přehledem nejlepších doporučení a možností řízení ze strany
společnosti. Poté je vše možné shrnout a dohodnout se na způsobu zlepšení stávající
situace.
Na každé kartě jsou pokyny, jak zahájit diskusi – otevřené otázky, užitečné příklady a
také pomůcky, díky kterým bude mít prezentace spád. TIP: O pomoc při seznámení
s obsahem a s možnými otázkami od pracovníků můžete požádat i některého ze svých
kolegů.

Zajistěte si
podporu ze
strany své
společnosti

Zajistěte, aby o prezentaci 3M Chvilka pro bezpečnost (včetně zvoleného tématu
ochrany zdraví a možných přínosů) věděli vaši kolegové i vedoucí pracovníci.
Povzbuďte k aktivitě v diskusi ty členy týmu, kteří mají vliv na ostatní, k účasti
motivujte i ostatní pracovníky. Při změnách pravidel v oblasti bezpečnosti je zásadní
podpora ze strany vedení – požádejte vedoucí pracovníky o podporu a třeba i o účast
na prezentaci.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Nezapomeňte angažovat tým
vedoucích pracovníků – podle
18 % pracovníků z oblasti tematiky
OOP je největší překážkou při
zvyšování bezpečnosti práce
nízká účast vedení.
(Zdroj: studie agentury Purple Market Research
pro společnost 3M, březen 2015)

Jak angažovat vedení do prezentace Chvilka
pro bezpečnost
Zeptá-li se vás nadřízený, proč chcete prezentaci 3M Chvilka pro
bezpečnost pořádat, můžete s ním probrat například tyto body:
ŔŔ V letech 2016/17 trpělo následky poškození zdraví při práci v UK
(nové i dlouhodobé případy) 1,3 milionu pracovníků (www.hse.gov.uk/
statistics/causdis).
ŔŔ Kombinované pracovní úrazy a nové případy zdravotních potíží stojí
britské zaměstnavatele každoročně 14,9 bilionu liber (www.hse.gov.
uk/statistics/cost.htm).
ŔŔ Prezentace 3M Chvilka pro bezpečnost vytváří otevřené prostředí
k diskusi o zdravotních potížích s dlouhou inkubační dobou a zvyšuje
povědomí o regulačních opatřeních, která by bylo možné zavést.
ŔŔ Výstupem prezentace 3M Chvilka pro bezpečnost bude akční plán,
který bude pojednávat o jakýchkoli možných zlepšeních situace.
Navíc je prezentace zdarma a může se konat během přestávky na
občerstvení!

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Úvod
Karta 2

Podání prezentace
Prezentace a
styly učení

Publikum bude rozmanité a budou se v něm nacházet různé typy posluchačů.
Tři základní typy posluchačů jsou sluchový (musí to slyšet) ,
vizuální (musí to vidět) a praktický (musí si to vyzkoušet) – skupina se bude
nejpravděpodobněji skládat ze všech tří typů.
ŔŔ Prezentace 3M Chvilka pro bezpečnost je diskuse, která poslechovým typům
umožní probrat fakta i témata se svými kolegy.
ŔŔ Karty s tematikou ochrany zdraví doplňte použitím vizuálních pomůcek –
na prezentaci přineste například příslušné OOP.
ŔŔ Nástroje Chvilka pro bezpečnost jsou tou částí prezentace, které se můžete
dotknout. Praktické ukázky byste ale měli využívat všude tam, kde je to vhodné
– například při ukázce správného oblékání OOP či při ukázce manipulace. Další
inspirativní podněty k prezentaci naleznete na zadní straně karet.
Pro pracovníky s jiným rodným jazykem, než je čeština, jsou obrázky a pomůcky
skvělým prostředkem, jak se snadno a přirozeně zapojit do průběhu prezentace
i do diskuse.

Na začátku
diskuse
stanovte své
cíle

Vyzdvihněte oblast ochrany zdraví, o které chcete diskutovat, délku prezentace 3M
chvilka pro bezpečnost a závazný přístup společnosti k dlouhodobé ochraně zdraví
pracovníků.

Jak udržet
přínosnost
diskuse?

Máte-li k dispozici konkrétního pracovníka, který vás může podpořit a v prezentaci
i diskusi sdělit své znalosti a zkušenosti, využijte toho. Jako podněty k další konverzaci
můžete využít otevřených otázek a pomůcek uvedených na kartě. Pokud se vám
nepodaří podnítit konverzaci na první pokus, můžete pokládat otázky přímo konkrétním
pracovníkům. Podnětem k diskusi pak bude jejich odpověď. Přímé otázky jsou také
užitečnou pomůckou, jak umožnit vyjádřit se i tišším členům skupiny.

Vysvětlete, že chcete, aby diskuse byla upřímná a interaktivní – jedná se totiž o
příležitost, jak celému týmu představit nebezpečí a způsoby jimiž je může regulovat.

Hlídejte si čas a v případě potřeby posuňte diskusi dál. Vyskytne-li se něco, na co byste
chtěli později navázat, udělejte si poznámku.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Reakce na námitky
Pokud vám někdo položí
obtížnou otázku:
ŔŔ Nepospíchejte s odpovědí.
ŔŔ Poděkujte za názor a
pracovníkovi řekněte,
že si jeho aktivity ceníte.
ŔŔ Doplňujícími otázkami
zjistěte vše, co je třeba,
abyste viděli problematiku
z perspektivy pracovníka.
ŔŔ Aby byla situace přínosná
i pro ostatní, otázku shrňte –
tím také prokážete, že jste jí
rozuměli.
ŔŔ Znáte-li odpověď,
odpovězte.
ŔŔ Pokud odpověď neznáte,
otázku si poznamenejte
a slibte, že se k odpovědi
vrátíte. To by mohlo být
cenným bodem pro váš
akční plán.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Úvod
Karta 3

Zpětná vazba
Utřiďte si
zpětnou vazbu

Až skupina odejde, věnujte čas utřídění zpětné vazby a podnětům z diskuse.

Sestavte akční
plán

V akčním plánu zaznamenejte jakékoli překážky v implementaci i příležitosti ke zlepšení
situace, které jste v diskusi zjistili. Setřiďte je podle důležitosti a stanovte termín, do
kterého je prošetříte. TIP: Nepokoušejte se vše urputně spasit svými doporučeními –
k dlouhodobému zlepšování zdraví pracovníků stačí provádět i malé změny.

Zpětná vazba
pro skupinu

Po dokončení prezentace sdělte skupině plánované body akce a poznatky, které
jsou pro skupinu hlavní. Poté zjišťujte fakta a nechte si čas na reakci směrem k týmu
a k akcím, které tým provedl – tým ujistíte o skutečných výsledcích plynoucích
z jeho snahy. To může mít zásadní vliv na přijetí a rozvoj kultury ochrany zdraví všemi
pracovníky společnosti.

Obraťte se na
odborníky ve
3M

Více užitečných odborných znalostí a více podpory pro svou činnost naleznete na
těchto bezplatných kanálech společnosti 3M: Navštivte stránky www.3M.cz/oopp.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Nezůstávejte
nečinní
Na co zaměříte svou příští
prezentaci 3M Chvilka pro
bezpečnost?

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Úvod
Akční plán

Do tohoto dokumentu zaznamenejte zpětnou vazbu z prezentace 3M Chvilka pro bezpečnost, jakékoli
skupinou odsouhlasené termíny, zúčastněné kolegy – slouží pro účely pozdější komunikace a návazných
postupů.
Problém a jakákoli diskutovaná řešení

Termíny pro
odpověď

Twitter: @3MSafetyUK

Zúčastnění
kolegové

Web: www.3M.cz/OOPP

Pořadí priorit
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Problém a jakákoli diskutovaná řešení

Termíny pro
odpověď

Zúčastnění
kolegové

Pořadí priorit

Další poznámky

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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2
3M Chvilka
pro bezpečnost
Dýchání

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Dýchání
Karta 1

Úvod do tématiky a zapojení posluchačů
Na úvod

Zeptejte se skupiny, jaký druh sportu má kdo rád. Níže je nápověda, kterou můžete
diskusi rozproudit. Pokud skupinu znáte dobře, můžete se bavit o konkrétních věcech,
které je baví. Sestavte si seznam nejoblíbenějších činností – později se k nim vrátíte.

Navštívit

Příklad úvodu
do tématiky

Chůze
Hraní
Fotbal		

Golf
Sporty

Raketa
Vaše děti

Posilování

Příběh ze stránek HSE, v němž hlavní roli hraje nadšený surfař Graham z Devonu.
Graham pracoval na stavbách a také v místní cihelně. Přesně si pamatuje všechen
ten prach, ale nikdy si nemyslel, že by mohl tak vážně poškodit jeho zdraví.
Po vážném zápalu plic u něj rentgen odhalil ranné stádium silikózy. Ve svých 45 letech
se tak Graham musel vzdát svého milovaného surfování. Dnes je mu 55 a je z 30 %
považovaný za hendikepovaného. Zdá se, že půl života stráví v čekárnách lékařů.

Jak by dýchací
problémy
ovlivnily
aktivity
uvedené
v úvodu?
Nejlepší
tipy:

Potíže s dýcháním mohou znepříjemnit výkon namáhavé sportovní činnosti. Velkým
problémem se může stát i chůze do schodů. Dalšími problémy, které nelze od potíží
s dýcháním oddělit, jsou stres a frustrace mající dopad na běžný rodinný život.

Kdykoli je to možné, snažte se v této počáteční fázi hovořit raději o příkladech
z domácího než z pracovního prostředí. Nebudou-li účastníci přemýšlet v souvislostech
své běžné práce, snáze se do prezentace zapojí.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Důsledky azbestózy nebo silikózy se mohou projevit až po
několika letech. Tehdy už je ale zdraví poškozeno nenávratně.
Zdravé plíce

Plíce poškozené
azbestózou v důsledku
vdechování azbestových
vláken

Plíce poškozené
silikózou jako
důsledek inhalace
vdechovatelného
křemíkového prachu
běžně vznikajícího při
práci s mnoha typy
kamení obsahujícího
křemen

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Dýchání
Karta 2

Identifikace možného nebezpečí
a osobní odpovědnost
Začněte diskusí
o možných
rizicích na
pracovištích
ve vaší vlastní
společnosti.

Na pracovišti si vyberte oblast nebo činnost s povinností používat prostředky
na ochranu dýchacích orgánů. Zeptejte se členů skupiny na možné potíže
při používání jejich konkrétních prostředků na ochranu dýchacích orgánů.

Poté se zeptejte
na nápady, jak
snížit riziko
vdechování
nebezpečných
částic.

ŔŔ Používání poskytnuté ochrany dýchacích cest správným způsobem a při každé
expozici.

ŔŔ Proč by mohlo docházet k potížím s nekompatibilitou?
ŔŔ Týkají se potíže toho, jak vybavení sedne? Pohodlí? Údržba? Dostupnost?

ŔŔ Kontrolní opatření, jako je místní odvzdušnění.
ŔŔ Správné uskladnění OOP mezi směnami.
ŔŔ Prověření řádných zkoušek těsnosti u veškerých těsně přiléhajících OOP.
ŔŔ Motivace kolegů k používání OOP ve všech povinných případech.

Zdůrazněte
možné
překážky, které
brání snížení
takových rizik.

Zeptejte se týmu, co pracovníkům brání ve snižování rizik. Na uvedených překážkách
můžete vystavět akční plán.
ŔŔ Jaké nesnáze představují prostředky na ochranu dýchacích orgánů při
komunikaci s ostatními kolegy?
ŔŔ Jak se cítíte, nosíte-li ochranu dýchacích cest po celou dobu dlouhé směny?
ŔŔ Do jaké míry se skupina domnívá, že přísné termíny mají přednost před ochranou
dýchacích orgánů?
ŔŔ Proč někteří pracovníci nenosí prostředky na ochranu dýchacích orgánů v situacích,
kdy je to povinné?

Nejlepší
tipy:

Zeptejte se, má-li někdo příbuzného či přítele, který trpí dýchacími potížemi
pravděpodobně způsobenými expozicemi nebezpečným materiálům na pracovišti.
Pokud ano, mluvil ten člověk někdy o tom, jak by býval mohl svým problémům předejít?
Pokud skupina neodpoví, můžete v takové situaci vždy diskusi zacílit na příklad
uvedený na kartě číslo jedna.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Následujícím praktickým příkladem můžete diskusi oživit a
zapojit do ní také posluchače, kteří se řadí do „praktického“
studijního typu.
Základem je správné nasazení respirátoru. Můžete
si přinést nějaké vybavení k ochraně dýchacích cest,
které se používá přímo na vašem pracovišti, a ukázat,
jak se správně nasazuje.
Můžete využít i videa, která jsou k dispozici na
webových stránkách společnosti 3M:
www.3M.co.uk/safety

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Dýchání
Karta 3

Prezentaci zakončete návrhy
na zlepšení situace
Možná zlepšení

Mohou mezi nimi být i nápady, které již někdo navrhl. Pokud ano, stačí je shrnout. Níže
uvedené návrhy v případě potřeby poslouží jako inspirace. Zvolte položky, které chcete
implementovat.
Opětovně
Po sejmutí
použitelné
prostředků na
prostředky na ochranu
ochranu dýchacích
Prach neuklízejte smetáky,
Nezapomínejte,
dýchacích orgánů po
orgánů si nikdy
kartáči ani stlačeným vzduchem každé směně vyčistěte
že potenciálně
nezapomeňte umýt
– tím celý problém ještě zhoršíte.
a uložte je na čisté
nebezpečné jemné
ruce.
K úklidu použijte schválený
a bezpečné místo.
částice se mohou vznášet
průmyslový vysavač.
vzduchem i mnoho hodin po
dokončení
práce. Při práci
Požaduje-li se při práci
v kontaminovaném prostředí
používat místní odsávání,
vždy používejte prostředky
je nutné se před zahájením
Kontaminované
na ochranu dýchacích
práce přesvědčit, že je
OOP
si
neodnášejte
orgánů.
zapnuté a funkční.
Musíte-li používat
domů – působení
těsně přiléhající
nebezpečných látek
ochranu dýchacích cest,
byste tím vystavili
nezapomeňte se denně
i svou rodinu.
dohladka holit.

Nastiňte zásady
a postupy
společnosti

Připomeňte skupině regulační opatření, která už organizace používá. Mohou mezi ně
patřit vyznačené části pracoviště, místní odsávání, zdravotní prohlídky a pravidla pro
skladování a údržbu prostředků na ochranu dýchacích orgánů .

Shrňte svoji
prezentaci
Chvilka pro
bezpečnost

ŔŔ Poděkujte skupině za otevřenou diskusi.

Závěrem:

ŔŔ Shrňte hlavní body.
ŔŔ Nastiňte načasování pro zpětnou vazbu ke zmíněným problematickým bodům,
kterým nebylo možné při prezentaci věnovat čas.
Na pracovišti někdy ohrožují život nejvíce ta rizika, která vůbec nejsou vidět.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP

17

Fakt č. 1
Vdechování přílišného množství nebezpečné
látky při práci může způsobit astma, alergické
reakce, bronchitidu, silikózu a různé druhy
rakoviny.

Rozvoj některých smrtelných onemocnění
dýchacích cest může trvat i 20 let. Protože
důsledky vdechování nebezpečných složek
se neprojeví okamžitě, je snadné tento problém
přehlížet a nevěnovat mu takovou pozornost,
jakou si zaslouží.

Věděli
jste?

Fakt č. 2
Odhaduje se, že každý rok v důsledku rakoviny
a plicních chorob z povolání vzniklých kvůli
dřívějšímu vystavění na pracovišti (hlavně
chemikáliím a prachu) zemře 13 000 lidí1 .

1

Zdroj: Statistika HSE Zdraví a bezpečnost 2016/2017

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Hledáte ochranu dýchacích cest, kterou budou vaši
pracovníci rádi používat? Tady je pár oblíbených z naší
nabídky.
Částicový respirátor 3M™ Aura™ řady 9300+
Řada 9300+ kombinuje průlomové myšlenky, technologie a
materiály ve výhodném provedení se třemi panely a skládající
konstrukcí. Respirátor disponuje filtrační technologií s nízkým
dýchacím odporem pro snadnější dýchání během celé směny,
reliéfním horním panelem pro menší mlžení ochranných brýlí
a tvarovanou hranou pro lepší kompatibilitu s ochrannými brýlemi
a úchyt na bradě usnadňující nasazení respirátoru.

Polomasky 3M™ pro
opakované použití řady
6500 a 7500

Celoobličejová maska
3M™ Scott™ Vision 3
pro opakované použití

3M Filtroventilační
jednotky

Řady 6500 a 7500 nabízejí
uživatelům výjimečně vysokou
úroveň pohodlí a dobře přilnou
k široké škále tvarů a velikostí
obličeje. Fungují jako flexibilní
systém, ke kterému je možné
připojit celou řadu filtrů 3M pro
plyny, výpary a pevné částice.

Maska Vision 3 nabízí
uživatelům bezkonkurenční
úroveň pohodlí a výhledu.
Je k dispozici ve čtyřech
velikostech a s řadou portů
a možností uchycení na hlavě.
Řadu Vision 3 je možné použít
samostatně nebo v kombinaci
s naší širokou řadou filtrů
pro pevné částice či plynné
výpary. Další možnost použití
je například spolu se sadami
dýchacích přístrojů 3M™ Scott™
pro požární bezpečnost.

Naše filtroventilační jednotky
jsou kombinací velkého
výkonu, ochrany a funkčnosti
s moderní lehkou konstrukcí
a bezkonkurenčním pohodlím.
Systém je navržený jako
kompatibilní, takže je turbo
jednotku možné zkombinovat
s celou řadou štítů, přileb
a produktů pro ochranu hlavy.

Polomaska 3M™ pro
opakované použití řady 6500
je navíc vybavena pohodlným
mechanismem pro rychlé
odepnutí – při snímání
respirátoru z obličeje i jeho
nasazování tak není třeba
sundávat přilbu ani
obličejový štít.

Další informace o jakémkoli z produktů vám sdělí v divizi společnosti 3M ochrany zdraví
a bezpečnosti při práci, a to na telefonním čísle 261 380 111 Informace najdete i na webu
www.3M.cz/oopp.

3
3M Chvilka
pro bezpečnost
Sluch

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Sluch
Karta 1

Úvod do tématiky a zapojení posluchačů
Na úvod

Zeptejte se členů skupiny, které zvuky mají rádi. Níže je nápověda, kterou můžete
diskusi rozproudit. Pokud skupinu znáte dobře, můžete se bavit o konkrétních věcech,
které je baví. Zjistěte, jestli se s nimi na těch nejdůležitějších zvucích shodnete.
Smích
s kamarády
v restauraci?

Rodinná konverzace
při jídle?

Vaše oblíbená
hudba?

Hlas
vašich dětí,
když čtou?

Zvuk skvělého
filmu v kině?

Příklad úvodu
do tématiky

Příběh z webu HSE, v němž je hlavní postavou Emily, která pracuje v textilním
průmyslu. To, že má potíže se sluchem si Emily uvědomila ve svých 40 letech, když
neslyšela zvonit svůj telefon. Vybavení, které ve své práci každodenně používala, bylo
velmi hlučné. Na pracovišti se hluk nijak nereguloval a Emily nenosila poskytnutou
ochranu sluchu. Ať už sluch ztratíte v mládí, či až ve stáří, jisté je, že se vám již nevrátí.

Vysvětlete,
jak dochází
k poškození
sluchu

Můžete skupině ukázat obrázek na zadní části této karty – jsou na něm zdravé a
poškozené buňky v hlemýždi. Prezentaci obrázků doplňte tímto stručným vysvětlením.

Nejlepší
tipy:

Sluch je možné poškodit soustavnou či jednorázovou expozicí přílišnému hluku.
K poškození sluchu dochází, když se buňky hlemýždě ve vnitřním uchu (které zajišťují
vnímání zvuku) poškodí vlivem přílišného hluku. Takové poškození je nevratné.
Požádejte členy skupiny o diskusi, jak by potíže se sluchem mohly ovlivnit jejich
každodenní život. Skupinu do diskuse můžete více zapojit i tím, že členy požádáte,
aby si vzpomněli na zvuky, které vyjmenovali v úvodní části.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Zdravé buňky

Poškozené buňky

Velmi poškozené
buňky

Rychlý úvod do problematiky poškození sluchu:
ŔŔ Neškodný zvuk (jako vlny jemně lámající se na pláži)
pravděpodobně nezpůsobí poškození našich sluchových
buněk.
ŔŔ Škodlivý zvuk (například větších vln, které naráží do pobřeží)
už buňky v hlemýždi vnitřního ucha poškozuje – postupně je
„otlouká“. Když se buňky v hlemýždi poškodí nevratně, není
možné je nijak nahradit – sluch ztratíme natrvalo.
ŔŔ Velmi škodlivý zvuk (například vlna tsunami) může poškodit
sluch ještě rychleji. Prvním příznakem poškození je zvonění
v uších. Buňky hlemýždě jsou hlukem potlučené a omráčené –
vlastně se chvějí ještě dlouho potom, co zvuk ustal. Dochází-li
k takové situaci pravidelně, sluch se neustále zhoršuje a buňky
hlemýždě nakonec odumřou.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Sluch
Karta 2

Identifikace možného nebezpečí
a osobní odpovědnost
Začněte diskusí
o možném
nebezpečí
poškození
sluchu ve vlastní
společnosti

ŔŔ Sestavte seznam míst, na kterých v pracovním prostředí existuje riziko
nebezpečného hluku.

Poté se zeptejte
na nápady, jak
snížit ohrožení
hlukem.

Nemají-li posluchači žádné nápady, můžete navrhnout tyto:

ŔŔ Ve skupině potom místa roztřiďte na ta s povinnou a s volitelnou ochranou sluchu.

ŔŔ Správné používání zařízení pro regulaci hluku a správné pracovní postupy.
ŔŔ Používání poskytnuté ochrany sluchu správným způsobem a ve všech vyžadovaných
situacích.
ŔŔ Péče o zařízení k ochraně sluchu a hlášení jakýchkoli potíží
ŔŔ Upozornění kolegům, chystáte-li se provést hlučný úkon.

Zdůrazněte
možné
překážky, které
brání snížení
takových rizik.

Zeptejte se týmu, co pracovníkům brání ve snižování rizik:
ŔŔ Jak velkým problémem je nedostatečné povědomí o hluku vydávaném stroji
a nástroji používanými při práci?
ŔŔ S jakými překážkami nebo nesnázemi se můžeme setkat při komunikaci? Jaké
nesnáze může ochrana sluchu představovat v oblasti komunikace s kolegy či při
vnímání zvukových výstrah a znamení?
ŔŔ Jaké je používat ochranu sluchu po celou dobu dlouhé směny?
ŔŔ Je vzhled či celkový dojem ochrany sluchu neatraktivní?
ŔŔ Do jaké míry je skupina přesvědčena o tom, že plnění krátkých termínů je přednější
než používání ochrany sluchu?

Nejlepší
tipy:

Zeptejte se, má-li někdo příbuzného či přítele, který trpí potížemi se sluchem
způsobenými pravděpodobně expozicí vysoké hladiny hluku na pracovišti. Pokud ano,
mluvil ten člověk někdy o tom, jak by býval mohl svým problémům předejít?

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Následujícím příkladem můžete diskusi o tématu oživit a zapojit
do ní také posluchače, kteří se řadí do „praktického“ studijního
typu.
Na internetu je k dispozici několik skvělých nástrojů,
díky kterým si můžete vyzkoušet, jaké to je trpět
ztrátou sluchu. Stačí do prohlížeče zadat výraz
„hearing loss simulator“ (simulátor ztráty sluchu).
Jeden z nich můžete použít a skupině tak přiblížit,
jaké to je, když někdo ztratí sluch.
Základem je správné nasazení zátkových chráničů.
Na prezentaci si můžete přinést některé ze
zátkových chráničů používaných na pracovišti
a ukázat, jak se správně nasazují. Jako další možnost
můžete využít i videa na webu společnosti 3M:
www.3M.cz/oopp.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Sluch
Karta 3

Prezentaci zakončete návrhy
na zlepšení situace
Možná zlepšení

Mohou mezi nimi být i nápady, které již někdo navrhl. Pokud ano, stačí je shrnout. Níže
uvedené návrhy v případě potřeby poslouží jako inspirace. Zvolte položky, které chcete
implementovat.
ŔŔ Zdůrazněte, jak je důležité se aktivně zajímat o přítomnost škodlivého hluku
na pracovišti. Ověřte, že každý ví, jak ohlásit nebezpečnou úroveň hluku.
ŔŔ Nosí vaši kolegové ochranu sluchu ve všech případech, ve kterých by měli?
Může vaše činnost poškodit sluch kolegů?
ŔŔ Nebezpečnou úroveň hluku připomeňte kolegům i označením patřičných
nástrojů.
ŔŔ Používejte plakáty, které budou kolegům sdělovat, jakou ochranu sluchu
v hlučném prostředí použít.
ŔŔ Zkontrolujte správné nasazení vlastních chráničů sluchu (včetně zátkových)
a nesundávejte je ani kvůli hovoru s kolegy.

Nastiňte zásady
a postupy
společnosti

Právě teď máte příležitost připomenout skupině platná regulační opatření, která
už se ve vaší společnosti používají, a zásady, které je třeba dodržovat. Může sem
patřit dodávka tiššího strojního vybavení, regulace zdroje hluku nebo cesty zvuku,
zakrytování hlučných strojů, vyznačení zón s povinnou ochranou sluchu, případně
změna postupu tak, aby z něj bylo možné hlučný prvek odstranit.

Shrňte svoji
prezentaci 3M
Chvilka pro
bezpečnost

ŔŔ Poděkujte skupině za názory.

Závěrem:

ŔŔ Shrňte hlavní body prezentace.
ŔŔ Nastiňte načasování pro zpětnou vazbu ke zmíněným problematickým bodům,
kterým nebylo možné při prezentaci věnovat čas.
Ztráta sluchu způsobená hlukem je nevratná, dá se jí však předejít.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Mezi první známky ztráty sluchu způsobené
hlukem patří:

Věděli
jste?

ŔŔ

Rodina si stěžuje, že je televize příliš nahlas.

ŔŔ

Máte potíže s používáním telefonu.

ŔŔ

 oslech konverzace je obtížný a musíte
P
se na něj soustředit.

20,000

lidí v loňském roce trpělo
ztrátou sluchu z expozice
hluku (NIHL). To vzniklo
nebo se zhoršilo v důsledku
Onemocnění NIHL se dá
pracovních podmínek.1

100 %

předcházet2

The Control of Noise at Work Regulations, 2005
80

85

Dolní hodnota
expozice
vyvolávající akci

Horní hodnota
expozice
vyvolávající akci

Při překročení této
hranice musí být
pracovníkům
poskytnuty OOP.

Při překročení této
hranice pracovníci musí
použít OOP.

1

Zdroj: https://www.actiononhearingloss.org.uk/yourhearing/about-deafness-and-hearing-loss/statistics.aspx

2

Zdroj: http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/deafness/
index.htm

87 90

135

137

Maximální
hladina při dolní
hodnotě expozice
vyvolávající akci
Mezní hodnota expozice je
87 decibelů (snížena
o ochranu poskytovanou
chrániči sluchu), tu
pracovníci nesmí překročit.

Twitter: @3MSafetyUK

140 dB(A)

Maximální
hladina při
mezní hodnotě

Maximální hladina při
horní hodnotě expozice
vyvolávající akci

Web: www.3M.cz/OOPP
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Hledáte ochranu sluchu, kterou budou vaši pracovníci rádi
používat? Tady je pár oblíbených z naší nabídky.
Zátkové chrániče 3M
Společnost 3M nabízí
celou škálu zátkových
chráničů včetně
pěnových, hříbkovitých,
předtvarovaných a
opatřených páskem. Hodí se
pro různé tvary uší i hladiny
hluku, takže je snadné zvolit typ zátkového
chrániče pro každého pracovníka.

Pasivní chrániče sluchu 3M
Oblíbená varianta ochrany
sluchu díky odolným mušlím
a měkkému plastovému
polstrování, které utěsní oblast
kolem ucha a tím sníží hluk.
K dispozici je celá řada úrovní
útlumu, možností upevnění
k přilbě a verzí s krčním
páskem.

Komunikační řešení od 3M
Chrání uživatele před hlukem
okolního prostředí a umožňuje
jim komunikovat. Výsledkem
bývá vyšší produktivita,
pracovníci se necítí tak
osaměle a mohou rovněž
vnímat důležitá výstražná
znamení či upozornění, aniž
by museli ochranu sluchu
sejmout.

Zásobník zátkových chráničů 3M™
One Touch™ Pro
Zásobník zátkových chráničů
3M™ One Touch™ Pro je
pohodlným řešením pro
pracovníky v pohybu. Stačí
snadné otočení a zásobník
vydá vždy jeden kus zátkového
chrániče. Opakovaně použitelný
volně stojící nebo nástěnný
zásobník lze opakovaně
doplňovat produkty One Touch
z naší nejoblíbenější řady
zátkových chráničů 3M™ E-A-R™.

Každý uživatel je jiný. I když pro
každého z nich určíte ten správný
produkt, jak zajistíte, aby byl sluch
každého z uživatelů chráněný
dostatečným způsobem?
Duální validační systém ochrany sluchu
3M™ E-A-Rfit™ měří účinnost 3M ochrany
sluchu uvnitř ucha pracovníka a výstupem
jsou přesné a kvantitativní výsledky.
Zkoušející osoba může kontrolovat obě uši
najednou, takže jí pak zbývá více času na
vzdělávání pracovníků o tom, jak je důležité,
aby ochrana sluchu těsnila a odpovídala
předpisům.

Další informace o jakémkoli z produktů vám sdělí v divizi společnosti 3M ochrany zdraví
a bezpečnosti při práci, a to na telefonním čísle 261 380 111 Informace najdete i na webu
www.3M.cz/oopp.

4
3M Chvilka
pro bezpečnost
Hmat

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Hmat
Karta 1

Úvod do tématiky a zapojení posluchačů
Na úvod

Začněte rychlou hrou. Tím zapojíte celou skupinu.
ŔŔ Požádejte členy skupiny, aby zvedli ruku.
ŔŔ Požádejte, aby se přestali hlásit ti,
koho baví vaření.
ŔŔ Požádejte, aby se přestali hlásit ti,
kteří čtou noviny.
ŔŔ Nakonec požádejte, aby se přestali
hlásit ti, kteří se dokážou sami obléknout.
Ve skupině by se teď neměl hlásit vůbec nikdo. Syndrom vibrací ruky a paže (HAVS)
člověka vysiluje a může ovlivnit jeho každodenní život. Lidé, kteří jím trpí, nemusejí
být schopni jemných pohybů rukou při svých oblíbených činnostech. Někteří lidé si
dokonce ani nedokážou zapnout knoflíky na oblečení.

Příklad úvodu
do tématiky

Hlavní postavou příběhu z webu HSE je 50letý mechanik Paul, který předtím, než
byl propuštěn kvůli chorobě bílých prstů, pracoval s velkým množstvím různého
elektrického nářadí. Teď zjišťuje, že se svýma rukama už nedokáže provést spoustu
z věcí, které předtím považoval za samozřejmé. „Musel jsem se vzdát mnoha koníčků,
které jsem miloval, například plavání a rybaření. Nejvíce mě ale frustruje neschopnost
provádět běžné každodenní činnosti jako čištění zubů – nedokážu správně uchopit
kartáček mezi palec a další prsty.“

Příznaky a
symptomy

Příznaky syndromu HAVS jsou brnící a necitlivé prsty. Příznaky se zpočátku projevují
jen dočasně, ale brzo mohou zůstat natrvalo. Lidé s tímto syndromem necítí uchopené
předměty a ztrácejí sílu v rukou. V chladném a mokrém prostředí mohou prsty nejprve
zbělet a poté se silnou bolestí světle zčervenat.

Nejlepší
tipy:

Vraťte se k každodenním činnostem, se kterými jste začali úvodní část. Zeptejte
se členů skupiny na další běžné věci, které by se syndromem HAVS nemohli dělat.
Motivujte je k tomu, aby se o svůj osobní život starali stejně dobře jako o ten pracovní.
Tím, že členy skupiny přimějete přemýšlet mimo kontext běžné práce, je okamžitě do
tématu více vtáhnete.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Syndrom HAVS poznáte podle těchto
příznaků:

Brnění v prstech nebo
ztráta síly

Bílé konečky prstů

Červené konečky prstů

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Hmat
Karta 2

Identifikace možného nebezpečí
a osobní odpovědnost
Začněte diskusí
o tom, která
rizika na vašem
pracovišti
mohou
syndrom HAV
způsobit

Vytvořte seznam oblastí, ve kterých se na pracovišti taková rizika syndromu HAV
vyskytují. Uveďte několik vlastních příkladů, jako například:
Pravidelná práce
s vibračními stroji déle
než 4 hodiny denně

Každodenní
používání ručního
elektrického
nářadí

Provádění pravidelných
činností vyžadujících
velké množství manuální
síly

Práce ve stísněných
podmínkách
ovlivňujících držení
těla

Práce ve
studeném
nebo vlhkém
prostředí

Veškerými těmito činnostmi se vystavujete riziku vibrací rukou a paží.
Poté se zeptejte
na nápady, jak
rizika snížit

Pomoci mohou tyto příklady:
ŔŔ S
 nižte hmotnost přenášených břemen a zkraťte vzdálenosti, na které břemena
přenášíte.
ŔŔ Pracujte s ručním nářadím, které má optimální výkon.
ŔŔ Pracujte s nástroji a produkty, které mají nízké vibrace.
ŔŔ Při pracovní směně střídejte činnosti.
ŔŔ P
 okud máte bolesti, sdělte to nadřízenému nebo oddělení pro ochranu zdraví a
bezpečnost při práci.

Zdůrazněte
možné
překážky, které
brání snížení
takových rizik

Zeptejte se týmu, co pracovníkům brání ve snižování rizik. Na uvedených překážkách
můžete vystavět akční plán. Seznam názorů skupiny můžete vypsat na přenosnou
prezenční papírovou tabuli.
ŔŔ D
 o jaké míry je skupina přesvědčena o tom, že plnění krátkých termínů je přednější
než ochrana zdraví?
ŔŔ Jaké elektrické nářadí nebo brusiva potřebujeme? Jsou k dispozici?
ŔŔ Jak velkou překážkou v dodržování pokynů je tzv. „macho“ kultura?
ŔŔ J
 ak je důležité naslouchat vlastnímu tělu a chápat své limity, místo toho, abychom
se snažili jít až nadoraz?

Nejlepší
tipy:

Zeptejte se, má-li někdo příbuzného nebo přítele, který trpí syndromem HAVS. Pokud
má, hovořil ten člověk někdy o tom, jak by bývalo možné jeho potížím předejít?
Přiblížení problému více k osobnímu životu je dobrým způsobem, jak o problému
vyvolat živější diskusi. V této fázi můžete jako středobod diskuse vždycky použít příběh
z karty číslo jedna.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Následujícím příkladem můžete diskusi o tématu oživit a zapojit
do ní také posluchače, kteří se řadí do „praktického“ studijního
typu.
Přineste na prezentaci několik kusů ručního
elektrického nářadí, které se používá na pracovišti.
Společně s celou skupinou nářadí zkontrolujte
a posuďte, zda je ve stavu, ve kterém dokáže co
nejlépe minimalizovat vibrace rukou a paží. Níže je
několik příkladů, na co se zaměřit:
ŔŔ Seřízení a použití nářadí i spotřebních dílů je v souladu se
zněním pokynů výrobce.
ŔŔ Zkontrolujte stav těsnění, ložisek atd.
ŔŔ Zkontrolujte stav řezných a jiných rotačních prvků.
ŔŔ Zkontrolujte opotřebení vřeten – může ovlivnit vyvážení
nástroje.
ŔŔ Zkontrolujte stav všech funkcí sloužících k izolaci vibrací.
ŔŔ Pracujte se správným tlakem vzduchu (u patřičných nástrojů).
Další informace naleznete na adrese
www.hse.gov.uk/vibration/hav/roadshow/amb5.pdf

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Hmat
Karta 3

Prezentaci zakončete návrhy
na zlepšení situace
Možná zlepšení

Mohou mezi nimi být i nápady, které již někdo navrhl. Pokud ano, stačí je shrnout. Níže
uvedené návrhy v případě potřeby poslouží jako inspirace. Zvolte položky, které chcete
implementovat.

Zajistěte, aby
kontrola a údržba
strojů probíhala v souladu
s intervaly doporučenými
v pokynech pro jejich
Práci
použití.
s vibracemi

prokládejte prací
bez vibrací.

Nastiňte zásady
a postupy
společnosti

Zajistěte, aby
nástroje i spotřební
Kde to
materiál byly
praktičnost
umožňuje, vždy řádně v dobrém stavu.
upínejte obráběný
materiál.

K dané
práci vždy
volte správné
nářadí.

Připomeňte skupině platná regulační opatření, která už se ve vaší společnosti používají,
a zásady, které je třeba dodržovat. Obecně platí, že ohroženi jsou ti pracovníci, kteří
musejí s vibrujícím nářadím pravidelně pracovat více než čtyři hodiny denně.
Na webových stránkách HSE naleznete užitečnou kalkulačku, s níž je možné vyhodnotit
průběžnou denní expozici pracovníka vibracím. www.hse.gov.uk/vibration/hav

Shrňte svoji
prezentaci 3M
Chvilka pro
bezpečnost

Závěrem:

ŔŔ Poděkujte skupině za názory.
ŔŔ Shrňte hlavní body prezentace.
ŔŔ Nastiňte načasování pro zpětnou vazbu ke zmíněným problematickým bodům,
kterým nebylo možné při prezentaci věnovat čas.
Syndrom HAVS je nevratný, ale je možné mu předejít.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Fakt č. 1
Syndrom HAVS ohrožuje téměř 2 miliony lidí –
hlavně ty, kteří pracují ve stavebnictví a s ním
souvisejících oborech1 .

Nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem,
jak regulovat expozici vibracím rukou a paží,
je hledat nové nebo alternativní způsoby práce,
které expozici vibracím omezují.

Věděli
jste?

Fakt č. 2
Čím je expozice delší, tím horší jsou příznaky –
míra poškození se ale liší případ od případu.

1

Zdroj: www.hse.gov.uk/VIBRATION/hav/index.htm

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Přemýšlíte, jak přispět k ochraně pracovníků před
vibracemi rukou a paží (syndrom HAV)? Brusiva 3M™
Cubitron™ II dokážou hladce proniknout kovem, čímž
urychlují činnost samotnou a snižují expozici vibracím.
Porovnáte-li jejich povrch s povrchem běžných kotoučů,
mohou se vám kromě štítku a ceny zdát stejné. Liší se však
ještě v něčem?
Běžná brusiva
Brusné keramické zrno běžných kotoučů má
nepravidelný tvar. Namísto čisté obráběcí práce
se zrno kovem prodírá, čímž vzniká nadměrné
množství tepla, broušení je pomalejší a snižuje
se i životnost produktu.

Brusiva Cubitron II
Přesně tvarovaná keramická zrna na brusných
kotoučích Cubitron II se lámou způsobem, který
zajišťuje stálou ostrost jejich hrotů i hran. Takové
kotouče brousí rychleji, zůstávají chladnější a déle
vydrží.

Přispějte k ochraně zdraví pracovníků a nahraďte
používaná brusiva brusivy Cubitron II, která patří
k technologiím nové generace.

Porovnání životnosti a otáček brusných kotoučů
Relativní měřítko (násobek kvality)

Hlavními faktory ovlivňující syndrom HAV jsou
rozsah vibrací a doba jejich expozice. S brusivy
Cubitron II dokončíte řezání i broušení rychleji.
Díky kratší době řezání či broušení nebude
pracovník muset držet nářadí tak dlouho, takže
bude méně exponovaný vibracím.

4.0
3M
Konkurenční
produkt A

3.0

2.0

1.0

0.0
Životnost kotouče

Otáčky kotouče

Další informace o jakémkoli z produktů vám sdělí v divizi společnosti 3M ochrany zdraví
a bezpečnosti při práci, a to na telefonním čísle 261 380 111 Informace najdete i na webu
www.3M.cz/oopp.

5
3M Chvilka
pro bezpečnost
Kůže

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Kůže
Karta 1

Úvod do tématiky a zapojení posluchačů
Na úvod

Požádejte členy skupiny, aby si dobře prohlédli své ruce a vzpomněli si na všechny
věci, ke kterým je každodenně potřebují. Ať každý ze skupiny napíše na Post-it® tři
z takových věcí. Skupině můžete pomoci tím, že pro začátek uvedete nějaké příklady:

Zavazování
tkaniček?

Používání nářadípři
práci?

Házení míče
psovi?

Držení vlastních
dětí za ruku?

Požádejte členy skupiny, aby ostatním řekli, co napsali, a vyberte tři nejčastější/
nejdůležitější věci.
Příklad úvodu
do tématiky

Hlavními postavami příběhu z webu HSE jsou dělníci z továrny v Bristolu, kteří byli po čtyři
roky vystaveni působení nebezpečných chemikálií. Poté se u nich prudce rozvinula nemoc
zvaná „alergická kontaktní dermatitida“. Jeden ze zaměstnanců trpěl čtyři roky kvůli alergické
dermatitidě puchýři, praskáním, dělením a mokváním kůže. Dva další zaměstnanci také trpěli
příznaky alergické dermatitidy. Patřily mezi ně i velmi oteklé ruce a prsty plné puchýřů,
takže si jeden z těchto zaměstnanců nedokázal ani zapnout knoflíky na košili, aniž by mu
do masa nepopraskala kůže na prstech. Všichni tři zaměstnanci pracovali s fotografickými
chemikáliemi. Společnost dostala pokutu 100 000 liber a musela hradit náklady ve výši
30 000 liber. Další pokuta ve výši 30 000 liber se vztahovala k porušení zákona z roku 1974
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dalších 10 000 liber musela společnost zaplatit
za 6 případů porušení nařízení o regulaci zdraví ohrožujících látek (Control of Substances
Hazardous to Health – COSHH) – společnost totiž patřičným způsobem neposoudila rizika,
nebránila či neregulovala expozici zaměstnanců chemikáliím a ohroženým zaměstnancům
nezajistila ani žádný „zdravotní dohled“. Společnost dostala pokutu ještě 10 000 liber za
neohlášení případu alergické kontaktní dermatitidy.

Vysvětlete
příznaky či
symptomy
dermatitidy

Mezi příznaky, symptomy a účinky poškození může patřit:
ŔŔ Suchá, červená a svědící kůže
ŔŔ Odlupování, tvorba puchýřů a praskání
ŔŔ Otékání a bolest
ŔŔ Podráždění kůže
ŔŔ Zvýšená citlivost kůže a alergie
Uvedené symptomy mohou vést k poklesu produktivity, k absencím z důvodu nemoci
a ke zhoršení kvality osobního života.

Nejlepší
tipy:

Vraťte se k věcem jmenovaným v úvodní části. Diskutujte o tom, jak by bolestivý
a možná i vizuálně nepříjemný stav kůže mohl ovlivnit některé z věcí, které členové
skupiny jmenovali.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Kožní onemocnění související s prací
Dermatitida v podobě
zesilování a strupovatění
kůže

Dermatitida v podobě
zčervenalé kůže

Dermatitida v podobě
otoku

Alergická kontaktní
dermatitida

Obrázky pocházejí z webových stránek HSE:
www.hse.gov.uk/skin/imagelibrary.htm

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Kůže
Karta 2

Identifikace možného nebezpečí
a osobní odpovědnost
Začněte diskusí
o možných
rizicích na
pracovištích
vlastní
společnosti

ŔŔ Můžete požádat členy skupiny, aby identifikovala situace, strojní vybavení či
postupy s častým a dlouhodobějším kontaktem kůže s chemikáliemi, rozpouštědly,
lepidly, barvou či latexovou gumou.

Poté se zeptejte
na nápady, jak
snížit riziko
poškození kůže

Můžete uvést i některé z těchto příkladů:

ŔŔ Nezapomínejte ani na přírodní látky jako voda, ingredience potravin a dřevitý
prach – potíže může způsobit i dlouhodobější expozice těmto látkám.

ŔŔ Vyzdvihnutí již využívaných regulačních opatření.
ŔŔ Poskytnutí informací o odstranění či náhradě jakýchkoli
nebezpečných látek.
ŔŔ Diskuse o systémech odsávání.
ŔŔ Diskuse o technických opatřeních, včetně automatizace, jako prostředku bránícímu
kontaktu s kůží.
ŔŔ Názory ohledně zavedení bezpečných vzdáleností při práci.
ŔŔ V případě potřeby poskytnutí vhodných OOP

Zdůrazněte
možné
překážky, které
brání snížení
takových rizik.

Zeptejte se týmu, co pracovníkům brání ve snižování rizik. Na uvedených překážkách
můžete vystavět akční plán:
ŔŔ Jaká další technická opatření jsou potřeba?
ŔŔ Do jaké míry je skupina přesvědčena o tom, že plnění krátkých termínů je přednější
než používání ochrany kůže?
ŔŔ Jak velkou část problému představuje podoba pracovišť?
ŔŔ Jak velký mají pracovníci přehled o různých typech rukavic, které jsou k dispozici?
ŔŔ Jaké OOP by podle pracovníků měly být k ochraně kůže k dispozici?

Nejlepší
tipy:

Zeptejte se, má-li někdo příbuzného či přítele, který trpí potížemi s kůží způsobenými
pravděpodobně expozicí nebezpečným látkám na pracovišti. Pokud ano, mluvil ten
člověk někdy o tom, jak by býval mohl svým problémům předejít? Přiblížení problému
více k osobnímu životu je dobrým způsobem, jak o problému vyvolat živější diskusi.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Následujícími příklady
můžete diskusi o tématu
oživit a zapojit do ní také
posluchače, kteří se řadí do
„praktického“ studijního
typu.
Sníženou obratnost, ke
které může dermatitida
vést, předveďte tak, že
požádáte několik členů
skupiny, aby si navlékli silné
ochranné rukavice. Rukavice
sníží schopnost provádět
s prsty úkony vyžadující
jemnou motoriku. Požádejte
účastníky, aby v rukavicích
provedli nějaký úkon, ke
kterému je jemná motorika
potřeba (například zapnutí
knoflíků trička, napsání svého
jména, použití nože a vidličky).
Byly mezi úkoly, které si měli
členové skupiny vyzkoušet,
takové, jejichž provedení
bránila snížená hbitost rukou?
Zeptejte se členů skupiny, jak
by taková situace ovlivnila
jejich každodenní život.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Kůže
Karta 3

Prezentaci zakončete návrhy
na zlepšení situace
Možná zlepšení

Mohou mezi nimi být i nápady, které již někdo navrhl. Pokud ano, stačí je shrnout. Níže
uvedené návrhy v případě potřeby poslouží jako inspirace. Zvolte položky, které chcete
implementovat.
Při
jakýchkoli
Potřebujete-li
příznacích a
k nějaké činnosti
symptomech jednejte
rukavice, přesvědčte se,
okamžitě. Motivujte
Pravidelně sledujte
Sledujte výskyt
že mají správnou velikost a
k bezodkladnému
kůži a hledejte na ní
počátečních příznaků
jsou skladované, používané a
hlášení takových
suchá, odlupující se,
dermatitidy.
měněné dle pokynů jejich
situací.
drolící se, praskající
výrobce.
nebo otékající místa.

Nastiňte zásady
a postupy
společnosti

Připomeňte skupině hierarchii regulačních prvků, které už se ve vaší společnosti
používají, a zásady, které je třeba dodržovat. Sem může patřit vyřazení nebezpečných
látek, náhrada materiálů nebo zavedení technických opatření. Cílem je omezit expozici
kůže nebezpečným látkám.

Shrňte svoji
prezentaci 3M
Chvilka pro
bezpečnost

ŔŔ Poděkujte skupině za názory.

Závěrem:

ŔŔ Shrňte hlavní body prezentace.
ŔŔ Nastiňte načasování pro zpětnou vazbu ke zmíněným problematickým bodům,
kterým nebylo možné při prezentaci věnovat čas.
Zeptejte se členů skupiny, zda by ocenili školení, při kterém by jim specialista na péči
o kůži vysvětlil, jak používat produkty pro péči o kůži. Pokud ano, dokážete takové
školení kvůli návaznosti na efekt své prezentace snadno zařídit?

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Fakt č. 1
Mezi prvotní symptomy dermatitidy obvykle
patří podráždění a zčervenání kůže. Může dojít
i k otékání s následným výskytem puchýřů a do
kůže se může dostat infekce.

Věděli
jste?

Práce s mokrýma rukama a pravidelný kontakt
s mýdlem a čisticími prostředky, jakkoli vypadá
neškodně, stále patří k nejběžnějším případům
kontaktní dermatitidy způsobené na pracovišti.

Fakt č. 2
Symptomy dermatitidy mohou být tak závažné,
že postižený někdy nemůže ani pokračovat
v práci.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Hledáte takovou ochranu před riziky poškození kůže, kterou
budou pracovníci rádi používat? Tady je pár oblíbených
z naší nabídky.
Ochranná kombinéza
3M™ 4520

Ochranná kombinéza
3M™ 4532+

Ochranná kombinéza
3M™ 4535

Kombinéza je z velmi lehkého
prodyšného materiálu a jejím
účelem je chránit pracovníka
před nebezpečným prachem
i před potřísněním malým
množstvím kapaliny.

Kombinéza je z vysoce
prodyšné tkaniny a má
speciální povrchovou úpravu,
která zajišťuje antistatickou
ochranu a vyšší odpudivost
kapalin.

ŔŔ Pružné lemy kapuce,
kotníků a pasu

ŔŔ Vylepšený a vyztužený
trojúhelníkový všitý panel

ŔŔ 2směrný zip s utěsněným
poutkem na
ochranné
klopě

ŔŔ Pružné lemy kapuce,
kotníků a
pasu

Kombinéza nabízí dokonalou
rovnováhu pohodlí a ochrany.
Mikroporézní laminované
PE na přední straně obleku
funguje jako dobrá ochrana
proti potřísnění malým
množstvím kapaliny. Zadní
prodyšný panel SMMMS
pak zvyšuje míru pohodlí při
používání.

ŔŔ 3panelová
kapuce
ŔŔ Pletené
manžety
ŔŔ Zesílený klín

ŔŔ 2směrný zip
s kompletně
těsnící
ochrannou
klopou
ŔŔ 3panelová
kapuce

ŔŔ Pružné lemy
kapuce, kotníků
a pasu
ŔŔ 2směrný zip
s ochrannou
klopou
ŔŔ Pletené manžety
ŔŔ Zesílený klín

ŔŔ Pletené
manžety
ŔŔ Zesílený klín

Kompletní řada ochranného vybavení 3M™ obsahuje celou řadu prvků
a vlastností – od tkanin se speciální povrchovou úpravou pro vyšší ochranu
a nižší opotřebení až po prodyšné zadní panely pro vyšší pohodlí.
Díky úzké spolupráci s našimi odborníky budete moci určit nebezpečí
i způsob, jak proti nim chránit své pracovníky.

Další informace o jakémkoli z produktů vám sdělí v divizi společnosti 3M ochrany zdraví
a bezpečnosti při práci, a to na telefonním čísle 261 380 111 Informace najdete i na webu
www.3M.cz/oopp.

6
3M Chvilka
pro bezpečnost
Svaly, kosti a klouby

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Svaly, kosti a klouby
Karta 1

Úvod do tématiky a zapojení posluchačů
Na úvod

Zeptejte se skupiny, co kdo dělal o víkendu. Níže je nápověda, kterou můžete diskusi
rozproudit. Pokud skupinu znáte dobře, můžete se bavit o konkrétních činnostech,
které je baví. Sepište si seznam činností, později jej budete potřebovat jako pádný
argument.

Venčení psa
Sport
Tanec
			

Hraní si s
vašimi dětmi

Práce na
zahradě

Příklad úvodu
do tématiky

Před koncem směny se jeden technik ve Spojeném království ohnul k zemi, aby uklidil.
Nedodržel ale pokyny postupu práce a ohnul se s napřímenýma nohama. Tím si natáhl
spodní část zad a dva týdny nemohl přijít do práce. Když se do práce opět vrátil, říkal,
že nejhorší bylo, když kvůli bolesti zad způsobené poraněním ani neuzvedl svá malá
vnoučata.

Vysvětlete
skupině
důsledky
poškození svalů,
kostí a kloubů

Mezi doprovodné syndromy potíží se svaly, kostmi a klouby patří bolest a snížená
pohyblivost. Bolest může časem sílit. K dalším obtížím patří přerušovaný spánek, stres
a frustrace – tedy faktory, které snadno ovlivní běžný rodinný život.

Nejlepší
tipy:

Abyste skupině ukázali, kterých částí těla se může takový úraz týkat, použijte obrázek
na zadní straně této karty.
Vraťte se zpět k příkladům, které skupina jmenovala v úvodní části. Zeptejte se členů
skupiny, zda si myslí, že by mohli provádět činnosti ze seznamu i v případě, že by
v důsledku potíží se svaly, kostmi a klouby trpěli sníženou pohyblivostí. Nebudou-li
účastníci přemýšlet v souvislostech své běžné práce, snáze se do prezentace zapojí.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Hlavní části těla,
které mohou ovlivnit
muskuloskeletální
choroby.
Krk
Ramena

Paže

Záda – vrchní a
spodní část
Zápěstí
Prsty

Nohy

Boky

Kolena

Chodidla

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Svaly, kosti a klouby
Karta 2

Identifikace možného nebezpečí
a osobní odpovědnost
Začněte diskusí
o úkonech,
které provádíte
na pracovišti a
které by mohly
zapříčinit
poškození svalů,
kostí a kloubů

Úkony sepište do seznamu a ve skupině se pokuste společně rozhodnout, které jsou
nejnebezpečnější. Níže naleznete některé z běžných případů, ale zkuste vymyslet
takové, které se přímo vztahují k vaší společnosti.

Poté se zeptejte
na nápady, jak
riziko snížit

Nemají-li posluchači žádné nápady, můžete navrhnout tyto:

Často opakované
Pravidelné
manuální síly ve
zvedání
pohybů jedné stejné části těla
nebo opakované zvedání

Velké množství
v úrovni hlavy
potřebných
předmětů na
každodenní bázi

Zvedání
předmětů
do výšek
elektrického
nářadí

Používání v ruce
nebo opakování
k přenášení
nebo přesouvání
obrobků.

ŔŔ Snižte hmotnost přenášených břemen a zkraťte vzdálenosti, na které břemena
přenášíte.
ŔŔ Používejte páky a nářadí s nízkými vibracemi.
ŔŔ Při pracovní směně střídejte činnosti.
ŔŔ Pro práci používejte správné nástroje, ne ty, které máte na dosah ruky.
ŔŔ Netrpte mlčky – potíže ohlaste nadřízenému nebo oddělení pro zdraví a hygienu
práce.

Zdůrazněte
možné
překážky, které
brání snížení
takových rizik

Zeptejte se týmu, co pracovníkům brání ve snižování rizik. Na uvedených překážkách
můžete vystavět akční plán:
ŔŔ Do jaké míry je skupina přesvědčena o tom, že plnění krátkých termínů je přednější
než péče o vlastní zdraví?
ŔŔ Jakými nástroji nebo vybavením je možné riziko snížit? Jsou takové nástroje či
vybavení k dispozici na pracovišti?
ŔŔ Jak je důležité naslouchat vlastnímu tělu a chápat své limity, místo toho, abychom
se snažili jít až nadoraz?
ŔŔ Do jaké míry se v přístupu k ochraně zdraví a k bezpečnosti projevuje „macho“
kultura nebo lhostejnost?

Nejlepší
tipy:

Zeptejte se, zda členové skupiny znají někoho, kdo kvůli povolání trpí potížemi se svaly,
kostmi či klouby. Pokud ano, mluvil ten člověk někdy o tom, jak by býval mohl svým
problémům předejít? Přiblížení problému více k osobnímu životu je dobrým způsobem,
jak o problému vyvolat živější diskusi. Pokud skupina neodpoví, můžete v takové situaci
vždy diskusi zacílit na příklad uvedený na kartě číslo jedna.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Následujícím příkladem můžete diskusi o tématu oživit a zapojit
do ní také posluchače, kteří se řadí do „praktického“ studijního
typu.
Skvělý příklad ohledně zvedání a Používání
předmětů si můžeme vzít z batolat. Stačí do
vyhledávače zadat výraz „toddler manual handling
video“ (batolata, video s ruční manipulací) a zobrazí
se několik příkladů, které budete moci využít.
Po zhlédnutí videa se můžete posluchače požádat,
aby zkusili batolata napodobit a všimnout si, jak
přesně dokáží jejich pohyb zopakovat. Ukázka bude
praktická i vtipná a v rámci skupiny budete navíc
moci posoudit, komu se daří techniku předvést
nejlépe.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Svaly, kosti a klouby
Karta 3

Prezentaci zakončete návrhy
na zlepšení situace
Možná zlepšení

Můžete členy skupiny motivovat k tomu, aby se naučili techniku společnosti 3M
nazvanou Půlminutové zamyšlení (TF-30).*
Jedná se o 30sekundovou pauzu, kdy
se zastavíte a vědomě se zamyslíte, jak
daný úkol provést. Během této
půlminuty si položte čtyři zásadní
otázky z ilustrace vpravo. Na každou
otázku byste si měli odpovědět „ano“.
Chcete-li techniku TF-30 skupině
předvést, požádejte několik členů
skupiny, aby jmenovali úkon běžný
pro jejich práci. Pak je požádejte,
aby řekli, jakou techniku by u něj
využili.

1.

2.

Uvědomuji si
všechna rizika a
nebezpečí úkonu,
který se chystám
provést?

Mám pro tento
úkon bezpečný
plán?

3.

4.

Používám pro
tento úkon správné
vybavení?

Udělal jsem vše,
co je v mých
silách, abych
minimalizoval
riziko?

* Další informace naleznete v modulu 8 tohoto balíčku věnovaném rozvoji techniky
TF-30.
Nastiňte zásady
a postupy
společnosti

Připomeňte skupině hierarchii regulačních opatření, která už společnost používá.
Mohou mezi ně patřit i školení a plakáty vyvěšené na pracovištích.
Dalším přístupem, který je možné uplatnit při manuální manipulaci s předměty, je
sekvence TILE. Technika motivuje k přemýšlení o úkolu (Task), jedinci (Individual),
břemeni (Load) a prostředí (Environment).
ŔŔ Další informace naleznete na webových stránkách společnosti 3M
(www.3M.cz/oopp) nebo na stránkách www.hse.gov.uk/msd/pushpull/risks.htm

Shrňte svoji
prezentaci 3M
Chvilka pro
bezpečnost
Závěrem:

ŔŔ Poděkujte skupině za názory.
ŔŔ Shrňte hlavní body prezentace.
ŔŔ Nastiňte načasování pro zpětnou vazbu ke zmíněným problematickým bodům,
kterým nebylo možné při prezentaci věnovat čas.
Nezapomínejte, že pokud si chcete co nejvíce užít víkend, musíte na sebe být během
týdne v práci opatrní.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Fakt č. 1
Celkový počet případů chorob MSD
(muskuloskeletální choroby) v letech 2016 a 2017
činil 507 000. To je skoro polovina veškerých
onemocnění souvisejících se zaměstnáním.

Věděli
jste?

Podle průzkumu Labour Force Survey se
odhaduje, že mezi hlavní faktory, které přispívají
ke zhoršování projevů onemocnění zad, patří
manuální manipulace, práce v nepřirozené či
unavující poloze a úrazy na pracovišti.

Fakt č. 2
Počet nových případů MSD v letech 2016 a 2017
činil 159 000.

Zdroj: HSE: Muskuloskeletální
poruchy ve Velké Británii, 2016 a 2017

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Přemýšlíte, jak přispět k ochraně pracovníků před
poraněním svalů a kloubů? Tady je pár oblíbených
z naší nabídky.
Protiúnavové rohože 3M™ Safety-Walk™
Poskytují pružnou podporu po celé spodní ploše obuvi pracovníka
a tím omezují svalové nepohodlí a bolesti částí těla. Tyto rohože
se doporučuje používat v montážních i výrobních závodech nebo
všude tam, kde pracovníci musejí chodit či stát.
K dispozici jsou tyto tři verze:

5270E
Tato verze rohože je odolná vůči olejům i mastnotě a je k dispozici
s okraji, které umožňují pojíždění s kolovými zařízeními. Hodí se do
prostředí s intenzivním pěším provozem.

5100
Tato rohož má otevřenou konstrukci, která umožňuje snadné čištění
i snadný pohyb běžných typů vozíků. Materiál rohože obsahuje
vinyl, takže rohož výborně odolává různým chemikáliím, mazivům a
rozpouštědlům používaným v průmyslu či potravinovém zásobování.

3270E
Tato rohož je odolná vůči oleji a středně odolná vůči působení
chemikálií. Hodí se do prostředí s intenzivním pěším provozem.

Ortézy a bandáže 3M™ FUTURO ™
Účelem ortéz a bandáží FUTURO™ je pomoci
vám žít naplno a co nejvíce si užívat každý
den. Vývoj ortéz a bandáží FUTURO™ je dílem
skupiny lékařských specialistů a techniků,
takže díky tomu nabízejí pohodlí i oporu a
přesně padnou – svůj osobní či pracovní
život nebo sportovní aktivity si budete moci
užívat ještě intenzivněji.

Další informace o jakýchkoli našich produktech vám poskytne asistenční linka 3M na čísle
261 380 111, případně můžete navštívit web www.3M.cz/oopp

7
3M Chvilka
pro bezpečnost
Duševní pohoda
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Duševní
pohoda
Karta 1

Úvod do tématiky a zapojení posluchačů
Na úvod

Požádejte každého člena skupiny, aby jmenoval jednu věc, která ho frustruje nebo
rozčiluje, a jednu věc, díky které se cítí příjemně a uvolněně. Tyto informace můžete
použít později ke vhodné argumentaci.

Příklad úvodu
do tématiky

Případová studie HSE popisuje příběh Davida, který dostal novou práci na novém místě
(pracovníci v Davidově oddělení museli znovu žádat o svou práci). David ale dříve
absolvoval operaci očí, kvůli které byl citlivý na ostré světlo a měl potíže s řízením
v noci. Zaměstnavatel tedy podmínky původní práce přizpůsobil tak, aby Davidovi
vyhovovaly. Nový vedoucí však Davidovu žádost o přizpůsobení nové práce zamítl.
David celé týdny v noci špatně spal, v práci se jen obtížně soustředil a doma se začínal
chovat podrážděně. Jeho krevní tlak a srdeční tep vzrostly a David byl na dva týdny
odvolán z práce. Po těchto dvou týdnech a konstruktivní schůzce s vyšším vedením
podniku David dostal zpět svou původní práci na původním místě včetně přizpůsobení
všech nezbytných podmínek.1

Příznaky a
symptomy

Mezi příznaky stresu může patřit:
ŔŔ Ztráta motivace a/nebo produktivity
ŔŔ Smutek nebo zvýšená agresivita
ŔŔ Špatné soustředění nebo paměť
ŔŔ Výkyvy nálad
ŔŔ Úzkost nebo deprese
ŔŔ Změny ve spánkových a stravovacích návycích, v příjmu tekutin či v kuřáckých
návycích2

Nejlepší
tipy:

Stres může být nepříjemným tématem diskuse – jděte příkladem a sdělte skupině,
co dokáže rozčílit, nebo naopak uvolnit vás.

1

Stres, úzkost a deprese související se zaměstnáním podle HSE, Velká Británie, 2015

2

http://www.hse.gov.uk/stress/signs.htm

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Fakt č. 1
V letech 2016 a 2017 činil celkový počet
případů stresu, úzkosti a deprese způsobených
zaměstnáním 526 000. Míra prevalence byla 1
610 na 100 000 pracovníků.1

Věděli
jste?

Stres se může projevovat mnoha různými
způsoby, často ale způsobuje změny v chování.
Některých příznaků si může všimnout třeba jen
jediný člověk, takže je důležité posuzovat nejen
svůj stav, ale všímat si rovněž lidí kolem sebe. 2

Fakt č. 2
V letech 2016 a 2017 představovaly stres,
úzkost nebo deprese 40 % veškerých případů
poškozeného zdraví v důsledku zaměstnání a
také 49 % veškerých dnů pracovní neschopnosti
z důvodu poškozeného zdraví. 2

1

Stres, úzkost a deprese související se zaměstnáním podle HSE, Velká Británie, 2016 a 2017

2

www.hse.gov.uk/stress

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Duševní
pohoda
Karta 2

Identifikace možného nebezpečí
a osobní odpovědnost
Začněte diskusí
o faktorech,
které by mohly
způsobit stres
na pracovišti

ŔŔ Pracovní požadavky: pracovní vytížení, způsob práce a pracovní prostředí
ŔŔ Vlastní názor: Jak moc můžete mluvit do způsobu provádění své práce?
ŔŔ Podpora: povzbuzení a vybavení od nadřízených pracovníků i od kolegů.
ŔŔ Role: schopnost kladně přispívat k chodu organizace.
ŔŔ Změny: způsob, jakým se změny sdělují a provádění.
ŔŔ Vztahy: předcházení konfliktům a vypořádávání se s nepřijatelným chováním1

Poté skupinu
požádejte o
nápady, jak
snížit riziko
stresu

ŔŔ Naučit se u sebe i u kolegů rozpoznat, kdy přicházejí varovné signály.

Zdůrazněte
možné
překážky, které
brání snížení
takových rizik.

ŔŔ Rozpaky – ani tak nezapomínejte, že stres je přirozený ovlivňuje nás všechny.

ŔŔ Promluvit si s vedoucím nebo se zkušeným kolegou a sdělit mu, že některý z námi
probraných faktorů ovlivňuje nás samé, případně, že máme obavy o některého ze
svých kolegů.
ŔŔ Pečovat o sebe – odolnost vůči stresu je možné zvýšit pravidelným cvičením a
dobrými stravovacími návyky. 2

ŔŔ Nevím, s kým mluvit.
ŔŔ Obavy, že vnímaná neschopnost vypořádat se s úkoly bude mít dopad na
perspektivu další práce. Nezapomínejte, že nadměrný stres má na vaši práci
negativní dopad. Když však tlak zvládnete, můžete pracovat, jak nejlépe dokážete.
Téma z karty číslo 2 uzavřete tím, že hlavním prvotním kontaktním bodem jsou vedoucí,
oddělení HR, zástupci odborů nebo specifické telefonické linky podpory ve vaší
společnosti.

Nejlepší
tipy:

Spojte věci, které členy vaší skupiny frustrují či rozčilují, s faktory způsobujícími
stres a pracovišti. Věci, díky kterým se členové skupiny cítí uvolněně, zase přeměňte
v nápady, jak stresu předcházet.

1

Jak zvládat stres spojený se zaměstnáním podle HSE

2

NHS One You

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Duševní
pohoda
Karta 3

Prezentaci zakončete návrhy
na zlepšení situace
Možná zlepšení

Dejte skupině užitečné tipy, na které může navázat, a motivujte ji k nápadům.
ŔŔ Na momenty nebo na činnosti, které vás pravděpodobně budou stresovat, myslete
už dopředu. Plánujte, jak je zvládnete. Zkuste svým úkolům přiřadit prioritu a
organizovat si práci.
ŔŔ Zjistěte si, kdo je vaším prvním kontaktním bodem.
ŔŔ Dejte si právo být ve stresu a naučte se stres konstruktivně ventilovat. Někteří
lidé poznali, že s emocemi se jim lépe pracuje, když si jdou zacvičit nebo když si
poznamenají své myšlenky.
ŔŔ Zajímejte se o své kolegy – přátelský výraz v obličeji a diskrétní nabídka pomoci
mohou udělat hodně.
ŔŔ Pokud je to možné, v oblasti změn, pracovních postupů a pracovního vybavení se
raďte i se zaměstnanci.

Nastiňte zásady
a postupy
společnosti

Připomeňte skupině jakékoli zásady společnosti nebo prostředky, kterými můžete
zaměstnancům pomoci zvládnout stres na pracovišti a hlásit obavy o kolegy.

Shrňte svoji
prezentaci 3M
Chvilka pro
bezpečnost

ŔŔ Poděkujte skupině za otevřenou diskusi.

Závěrem:

ŔŔ Shrňte hlavní body.
ŔŔ Nastiňte načasování pro zpětnou vazbu ke zmíněným problematickým bodům,
kterým nebylo možné při prezentaci věnovat čas.
Stres sice může být nepříjemným tématem konverzace, ale jedná se o jednu
z nejčastějších zdravotních potíží na pracovišti. Tím, že se budeme pečovat jak o sebe,
tak o ostatní, však můžeme stresu lépe předcházet.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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4 způsoby, jak rozptýlit stres:
ŔŔ Dopřejte si čas na oddych.1
ŔŔ Promluvte si o tom s někým jiným.1
ŔŔ Nestraňte se ostatních.1
ŔŔ Přijměte věci, které nemůžete změnit.

1

www.helpguide.org/articles/stress/stress-at-work.htm

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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8
3M Chvilka
pro bezpečnost
Půlminutové zamyšlení

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP

59

Půlminutové zamyšlení
Karta 1

Úvod do tématiky a zapojení posluchačů
Na úvod

Požádejte členy skupiny, aby jmenovali činnosti, které dělají bez přemýšlení – něco, co
je tak vryté do paměti, že to provádějí tzv. na „autopilota“. Chcete-li skupině pomoci
s vymýšlením takových příkladů, můžete se zeptat na otázky níže:
ŔŔ Kdo z vás si dnes ráno zavazoval tkaničky u bot nebo zapínal košili?
ŔŔ Kdo z vás si denně připravuje šálek čaje nebo kávy?
ŔŔ Kdo jezdí do práce autem či na kole?

Poté, co zjistíte jejich odpovědi, řekněte skupině, že toto všechno jsou běžné příklady
činností, které lidé dělají tzv. na „autopilota“.
Zjištěné informace můžete použít později ke vhodné argumentaci.
Příklad úvodu
do tématiky

Příklad stavebního dělníka, který měl spoustu práce s projektem v místě zrušené
hotelové kuchyně. Při práci přenášel velká dřevěná prkna z jednoho místa na druhé.
Za několik týdnů si vyladil nejrychlejší možnou trasu, která vedla kolem myček na
nádobí. Před týdnem však myčky odstranili a zlikvidovali. Dělník si ale nevšiml vody,
která vytekla na podlahu z rozpojeného potrubí. Jak nesl prkna v režimu „autopilota“,
nepostřehl riziko, uklouzl a poranil se.*

Vysvětlete
riziko práce na
„autopilota“
a riziko práce
prováděné ve
spěchu

Vzpomeňte si na věci, o kterých jsme říkali, že je každý den děláme na „autopilota“:
například jízda do práce a vaření čaje. Jedná se o potenciálně nebezpečné činnosti,
ale často je provádíme bez zamyšlení. Vzpomněli byste si na stejně nebezpečné nebo
nebezpečnější pracovní činnosti, které i tak děláme na „autopilota“?

*

Provádění pracovního úkolu bez přemýšlení může mít spoustu následků. Nejzřejmějším
z nich je újma pro zaměstnance, kterých se úkol také týká. V případě poranění mohou
být zaměstnanci po určitou dobu neschopni práce – to vše kvůli něčemu, čemu bylo
možné předejít.

Případová studie je fiktivní
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Zeptejte se skupiny, zda má v této fázi nějaké
otázky. Níže uvádíme otázky, na které by se
skupina mohla zeptat – otázky můžete skupině
i přečíst.
Otázka: Mám v případě postupu TF-30
k zamyšlení opravdu jen 30 sekund?
ŔŔ Odpověď: Ne, důležité je zastavit se a
vědomě se zamyslet nad úkolem, který
se chystáte provést. Pokud při platných
opatřeních trvá příprava plánu déle, stále
je to dobře využitý čas. TF-30 je jen symbol,
který má podnítit proces zamyšlení.
O: Nikdy si nepamatuji hlavní otázky, na které
se zeptat.
ŔŔ Odpověď: Dobrým způsobem je zapamatovat
si „pochopit nebezpečí a naplánovat
opatření“ – tato fráze obsahuje klíčové slovo
z každé ze čtyř otázek a může tak dobře
posloužit k připomenutí.
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Půlminutové zamyšlení
Karta 2

Identifikace možného nebezpečí
a osobní odpovědnost
Vysvětlete
iniciativu
„Půlminutové
zamyšlení“:

Na některých z pracovišť ve společnosti 3M motivujeme zaměstnance k tomu, aby
se před provedením úkolu nejprve zamysleli. Týká se to především mimořádných
úkolů. Iniciativa „Půlminutové zamyšlení“ (TF-30) zdůrazňuje, jak je důležité pochopit
nebezpečí a plánovat opatření. Iniciativa motivuje pracovníka k tomu, aby si odpověděl
na čtyři hlavní otázky:

1. Chápu zadaný 2. Uvědomuji si
úkol?
nebezpečí?

3. Mám pro úkol
plán?

4. Obsahuje můj plán
dostatečná opatření k
odstranění nebo snížení
rizika?

Koncepcí je na každou z otázek 1–3, které si položíte, odpovědět ano. Účelem těchto
otázek je přimět vás zastavit se, zamyslet se a vymyslet plán. Otázka číslo 4 prověří,
zda všemu celkově rozumíte a zda si uvědomujete nebezpečí. Prověří také to, zda váš
plán obsahuje dostatečná opatření k bezpečnému provedení úkolu. Než s úkolem
začnete, musíte si odpovědět ano i na tuto otázku!
Požádejte
skupinu
o nápady, jak
pomocí postupu
TF-30 snížit
riziko:

Požádejte posluchače, aby se zamysleli, ve kterých situacích na pracovišti by mohli
postup TF-30 využít. Zeptejte se také na výhody, které by takový postup mohl
přinést. Skupinu rovněž požádejte o příklady potenciálních problémů, kterým by bylo
prostřednictvím postupu TF-30 možné předejít.

Zdůrazněte
možné
překážky, které
brání snížení
takových rizik:

Se skupinou prodiskutujte jakékoli překážky v implementaci iniciativy TF-30.
Promluvte si i o tom, jak tyto překážky překonat. Jako nápovědu můžete použít příklady
níže:
Úkol se musí
Tohle dělám už
bezpodmínečně
roky, nepotřebuji
stihnout v krátkém
ŔŔ Změnilo se v průběhu času něco, co by
vymýšlet nový
termínu – proč se
mohlo způsobit nehodu? Pracujete
způsob!
tedy zastavovat?
v režimu „autopilota“?

Členové skupiny mohou pracovat i v párech. Po několika minutách mohou páry svoje
nápady představit ostatním posluchačům.

Nemám čas
zastavit se a
přemýšlet!

ŔŔ Úrazy se zkrátka stávají. Mnohým z nich je však možné předcházet
důkladnějším zamyšlením a odhadem. Nikdo si nepřeje být delší dobu
v pracovní neschopnosti kvůli zranění!
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Zeptejte se skupiny, zda má v této fázi nějaké
otázky. Níže uvádíme otázky, na které by se
skupina mohla zeptat – otázky můžete skupině
i přečíst.
Otázka: Co je to opatření?
ŔŔ Odpověď: Opatření je akce, kterou
podniknete za účelem aktivního odstranění
nebo snížení rizika.
Otázka: Co když začnu na úkolu pracovat a
plán mi nebude vycházet podle očekávání?
ŔŔ Odpověď: Zastavte se! Zjistěte, co způsobuje
nefunkčnost plánu. Nefunguje plán kvůli
celkovému neporozumění, kvůli neuvědomění
si nebezpečí nebo kvůli opatřením v rámci
plánu? Je nutné najít příčinu selhání, přijmout
nápravná opatření a před opětovným
započetím prací na úkolu celý plán
zkontrolovat.
Otázka: Jak co nejsnáze včlenit postup TF-30
do každodenního uvažování?
ŔŔ Odpověď: S učením, jak na to, buďte trpěliví
a nezapomínejte hlavní otázky. Pak pokaždé,
když se chystáte provést nějaký úkol, vybavte
si heslo „TF-30“.

Twitter: @3MSafetyUK
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Půlminutové
zamyšlení
Karta 3

Prezentaci zakončete návrhy
na zlepšení situace
Možná zlepšení

Vaše skupina už možná navrhla, které oblasti by bylo možné vylepšit – v takovém
případě tyto nápady shrňte. Níže uvedené návrhy v případě potřeby poslouží jako
inspirace. Zvolte položky, které chcete implementovat.
ŔŔ při provádění nového úkolu využijte postup TF-30.
ŔŔ Postup TF-30 můžete využít i pokud budete provádět neznámý či neobvyklý úkol.
ŔŔ Opatřete pracoviště logy „TF-30“ – budou kolegům připomínat, že se před každým
úkolem mají nejprve zamyslet.

Nejlepší
tipy:
Nastiňte zásady
a postupy
společnosti

Skvělým způsobem připomenutí a zvýraznění iniciativy TF-30 může být vyvěšení
plakátů na pracovišti.
Připomeňte skupině hierarchii regulačních prvků, které už se ve vaší společnosti
používají, a zásady, které je třeba dodržovat.
Organizace HSE zavedla diskusi o podobné koncepci se čtyřmi kroky, která má
pracovníky podnítit k zamyšlení než se pustí do plnění úkolu. Koncepci naleznete
na zde:
www.hse.gov.uk/managing/plan-do-check-act.htm

Shrňte svoji
prezentaci 3M
Chvilka pro
bezpečnost

Závěrem:

ŔŔ Poděkujte skupině za názory.
ŔŔ Shrňte hlavní body prezentace.
ŔŔ Nastiňte načasování pro zpětnou vazbu ke zmíněným problematickým bodům,
kterým nebylo možné při prezentaci věnovat čas.
Jakkoli se rozhodnete téma pojmout, myšlenka zůstává stejná: budete-li přemýšlet,
než něco uděláte, můžete zmenšit riziko úrazy. To platí o úkolech na pracovišti, ale
samozřejmě i o úkolech ve vašem osobním životě.

Twitter: @3MSafetyUK
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Věděli
jste?
1

V letech 2016 a 2017 strávili pracovníci kvůli
nefatálním pracovním úrazům a zdravotním
obtížím v pracovní neschopnosti 31,2 milionu dní1 .
Dalo se některým z těchto úrazů předejít tak,
že se pracovník před provedením úkolu zamyslí?

Zdroj: www.hse.gov.uk/Statistics/causinj/index.htm
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9
3M Chvilka
pro bezpečnost
Uklouznutí, zakopnutí a pády
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Uklouznutí,
zakopnutí
Karta 1

Úvod do tématiky a zapojení posluchačů
Na úvod

Požádejte členy skupiny, aby si vzpomněli (u sebe nebo u jiných) na nějaké uklouznutí,
zakopnutí nebo situaci, která málem skončila nehodou. Nezáleží na tom, zda se bude
jednat o situaci z osobního nebo pracovního života. Zeptejte se, zda si pamatují i
okolnosti situace a jak se situace odehrála. Např.: Venčil někdo o víkendu psa, zakopl
o větev padlého stromu a upadnul na zem?
Požádejte dobrovolníky, aby skupině sdělili některé ze svých zkušeností. Zjištěné
informace můžete použít později ke vhodné argumentaci.

Příklad úvodu
do tématiky

V jedné z prodejen rychlého občerstvení pracovala 16letá dívka,
která u smažicího pultu připravovala hranolky. Dívka uklouzla
v kaluži vody, která unikala ze stroje na zmrzlinu, a ve snaze
zabránit pádu instinktivně natáhla ruku. Ruka jí ale bohužel
uvázla ve vaně na smažení s olejem o teplotě 180 °C. Dívka
utrpěla těžké popáleniny na levé ruce a předloktí.
Ačkoli zásady společnosti ukládaly stírat jakoukoli rozlitou kapalinu, běžnou praxí bylo
kapalinu v rušných obdobích nestírat a místo toho ji přikrýt kusem lepenky (ta však
představuje riziko zakopnutí už sama o sobě). V obdobích s rušným provozem bylo
obvykle přednější obsluhovat zákazníky, než uklízet z podlahy rozlité tekutiny. Stroj na
výrobu zmrzliny netěsnil už několik dní předtím a o opravu jeho netěsnosti se pokusilo
hned několik různých firem. Výhradní zodpovědnost za koordinaci opravy vadného
vybavení nenesl nikdo a kvůli nedostatečné komunikaci mezi různými vedoucími směny
unikala kapalina ze stroje už dlouho před nehodou.
Místní úřad společnost žaloval, ta byla uznána vinnou a soud jí udělil pokutu o celkové
výši 15 000 liber. Vyšetřující pracovník z oboru bezpečnosti pracovního prostředí
si byl jistý, že nehodě bylo možné zcela zabránit. Společnost však selhala v zajištění
bezpečného způsobu práce a v provedení vhodného a dostatečného posouzení rizik
spojených s uklouznutím v kuchyni1

Důsledky
uklouznutí a
zakopnutí na
pracovišti

Zeptejte se členů skupiny, jaká zranění si přivodili (nebo jejich rodina či přátelé)
posledním uklouznutím či zakopnutím. Následující příklady popisují některé z možných
důsledků na zdraví pracovníka:
ŔŔ Bolest způsobená zraněním
ŔŔ Ztráta příjmů
ŔŔ Snížená kvalita života
ŔŔ Obavy a stres

1

www.hse.gov.uk/slips/experience/flash-fries.htm
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Následujícím cvičením můžete diskusi
k tématu oživit a zapojit do ní také posluchače,
kteří se řadí do „praktického“ studijního typu.
ŔŔ Vyberte ze skupiny několik lidí, kteří na místo
prezentace přišli z různých částí podniku.
Rozdejte jim bločky Post-it® a každého z nich
požádejte, aby prošel cestu z pracoviště
na prezentaci ještě jednou. Cesta by však
neměla trvat déle než pár minut. Požádejte
tyto členy skupiny, aby při procházení cesty
přilepili list bločku Post-It® Note na vše, co
podle nich představuje riziko uklouznutí nebo
zakopnutí.
ŔŔ Nezapomeňte je požádat, aby se vrátili
zpět do kanceláře a sdělili ostatním, jaká
potenciální rizika objevili. Poté objevená
rizika se skupinou prodiskutujte a zaveďte
konverzaci na téma, jak je tato rizika možné
snížit.
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Uklouznutí,
zakopnutí
Karta 2

Identifikace možného nebezpečí
a osobní odpovědnost
Úvodem
prodiskutujete
potenciální
rizika uklouznutí
a zakopnutí
u vás na
pracovišti

Mezi běžné příčiny uklouznutí patří:

Mezi běžné příčiny zakopnutí patří:

ŔŔ kluzké materiály: voda, oleje,
práškové látky, sníh, led

ŔŔ nerovné pochozí plochy
ŔŔ neočekávané nebo přehlédnuté
schody

ŔŔ kluzké povrchy: leštěná dlažba
nebo kámen, hladký natíraný
beton

ŔŔ přehlédnuté vyvýšené plochy
nebo prahy

ŔŔ nevhodná obuv pro daný
povrch

ŔŔ překážky na trase
ŔŔ volné koberce a rohože
ŔŔ odkryté kabely nebo šňůry

Poté požádejte
o nápady,
jak riziko
uklouznutí a
zakopnutí snížit

ŔŔ Vezměte si problém za svůj – spatříte-li něco, co vyžaduje pozornost (např. únik
kapaliny), postarejte se o řešení sami. Pokud to není ve vašich silách, problém ihned
ohlaste.
ŔŔ Přemýšlejte o tom, kudy jdete – dávejte pozor, kudy jdete, zpomalte a nenechte
se rozptylovat mobilními zařízeními. Tam, kde je to možné, používejte zábradlí a
podobné prvky.
ŔŔ Předměty, které nesete, vám nesmí bránit ve výhledu.
ŔŔ Vždy noste vhodnou obuv.
ŔŔ Udržujte své pracoviště čisté a uklizené.

Zdůrazněte
možné
překážky, které
brání snížení
takových rizik.

Se skupinou prodiskutujte jakékoli důvody, které by jí bránily ve snaze snížit riziko
uklouznutí a zakopnutí. Jako nápovědu můžete použít příklady níže.
Nevím, komu
ohlásit
nebezpečí.

Není to moje
práce.

Dělám
to takhle už
roky a nikdy jsem
neuklouzl ani
nezakopl.

Na závěr prezentace karty skupině připomeňte, že za zajištění bezpečnosti a čistoty na
pracovišti zodpovídá KAŽDÝ z nás. Rovněž zdůrazněte, kdo je prvním kontaktem pro
hlášení jakýchkoli rizik.
Nejlepší
tipy:

Pokud se stane nehoda nebo k ní málem dojde, nezapomeňte událost ihned ohlásit.
Ohlášené informace bude možné využít k zabránění možným nehodám.
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Běžné příklady nebezpečí
uklouznutí a zakopnutí

ŔŔ Rozlité kapaliny

ŔŔ Překážky

ŔŔ Zakrytý výhled
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Uklouznutí,
zakopnutí
Karta 3

Prezentaci zakončete návrhy
na zlepšení situace
Možná zlepšení

Mohou mezi nimi být i nápady, které již někdo navrhl. Pokud ano, stačí je shrnout. Níže
uvedené návrhy v případě potřeby poslouží jako inspirace. Zvolte položky, které chcete
implementovat.
Dbejte na správnou
péči o prostředí
pracoviště a cokoli,
co představuje
nebezpečí,
co nejdříve
ukliďte.

Nastiňte zásady
a postupy
společnosti

Pokud nemůžete
nebezpečí odstranit
vlastními silami,
je nutné znát,
komu situaci
ohlásit.

Myslete na to, kudy
a jakým způsobem
se pohybujete, a také
na možná nebezpečí
na této trase.

Připomeňte skupině jakékoli zásady společnosti nebo prostředky, které mohou
zaměstnancům předcházení uklouznutím a zakopnutím usnadnit. Jsou-li ve skupině
nějací vedoucí pracovníci, navrhněte, aby při určování možných nebezpečí ve svých
odděleních vycházeli z níže uvedených zdrojů:
HSE má k dispozici velkou škálu informací a užitečných nástrojů, které vám mohou
pomoci v dalším zpracovávání tématu. Patří mezi ně:
Kontrolní seznam zjištěných rizik se hodí pro každé pracoviště a zaměstnancům
pomáhá nejen s určováním míst, kde hrozí uklouznutí a zakopnutí, ale také s nalezením
vhodného řešení: www.hse.gov.uk/pubns/ck4.pdf
Nástroj pro mapování uklouznutí a zakopnutí popisuje, jak na pracovišti určit místa,
kde je uklouznutí a zakopnutí nejpravděpodobnější. Pak už je třeba jen stanovit prioritu
opatření: www.hse.gov.uk/slips/mappingtool.pdf

Shrňte svoji
prezentaci 3M
Chvilka pro
bezpečnost

ŔŔ Poděkujte skupině za názory.
ŔŔ Shrňte hlavní body prezentace.
ŔŔ Nastiňte načasování pro zpětnou vazbu ke zmíněným problematickým bodům,
kterým nebylo možné při prezentaci věnovat čas.
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Věděli jste?
V letech 2016 a 2017:
ŔŔ V letech 2014, 2015, 2016 a 2017
nahlásili zaměstnanci v průměru

111 000 zranění v důsledku
uklouznutí a zakopnutí.
ŔŔ

Uklouznutí a zakopnutí bylo
příčinou 18 % pracovních
úrazů.

Na snižování všech rizik
uklouznutí a zakopnutí pracujte
společně!

Zdroj: www.hse.gov.uk/statistics/causinj/kinds-of-accident.pdf
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Hledáte ochranné prvky před uklouznutím a zakopnutím,
které budou zaměstnanci rádi používat? Tady je pár
oblíbených z naší nabídky.
Náhlavní souprava 3M™ PELTOR™ ProTac III
Propracované řešení komunikace s technologií a provedením pro dokonalejší útlum,
vyšší pohodlí a věrnější reprodukci zvuku. S náhlavní soupravou PELTOR ProTac III
uslyšíte své okolí a budete moci komunikovat s kolegy, aniž byste museli ochranu
sluchu sundat. Souprava ochrání váš sluch před škodlivým hlukem a zbystří vaše
smysly i schopnost reagovat.

Protiskluzové pásky 3M™ Safety-Walk™
Díky abrazivním částicím na odolném podkladu dokážou protiskluzové
pásky Safety-Walk vytvořit odolný protiskluzový povrch, který má
širokou škálu využití. Díky spodní straně potažené pryžovým pojivem
citlivým na tlak je možné pásku snadno přichytit bez použití jakéhokoli
dalšího materiálu.

Jednorázová sada
3M™ DRSK-DP pro
likvidaci úniků kapalin
Vše, co potřebujete, v jedné
sadě! Provedení sady umožňuje
bezpečnější úklid s nižším
rizikem úrazu. Ideální produkt
pro rychlou likvidaci úniku
kapaliny. Sady je v místech
s pravděpodobným únikem
kapalin možné umístit tak, aby
byly k dispozici k okamžitému
použití.
ŔŔ Jasně viditelný zásobník
obsahuje 4 sady a je možné
jej snadno upevnit ke stěně
či k polici.

Pásky jsou určené především pro suché, vlhké, či mastné podlahy
v průmyslových či obchodních odvětvích s intenzivním pěším
provozem či provozem lehkých vozidel: chodby, místnosti pro
skladování a ochranu zboží, rampy, schodiště, žebříky, nášlapné prahy
strojů, nouzové východy atd.
K dispozici ve 4 typech pro různé druhy využití: hrubý typ, typ pro
běžné využití, přizpůsobitelný typ, odolný typ. Informace o nových
produktech naleznete na webu www.3M.cz

Sady 3M™ pro likvidaci úniků nebezpečných
kapalin
Nabízíme také sortiment sad pro likvidaci úniků nebezpečných
kapalin. Sady obsahují pečlivě vybrané sorbenty 3M ™ pro chemikálie.
Praktické sady jsou k dispozici v pěti verzích a usnadňují rychlé a
účinné zachycení i vyčištění úniků nebezpečných kapalin.

ŔŔ Umožňuje rychlou a snadnou
likvidaci úniku kapaliny.
ŔŔ Absorbuje až 1,5 litru.

Další informace o jakémkoli z produktů vám sdělí v divizi společnosti 3M ochrany zdraví
a bezpečnosti při práci, a to na telefonním čísle 261 380 111 Informace najdete i na webu
www.3M.cz/oopp.

10
modul

3M Chvilka
pro bezpečnost
Ochrana proti pádu

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Ochrana
proti pádu
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Úvod do tématiky a zapojení posluchačů
Na úvod

Zeptejte se skupiny, jaký druh sportu má kdo rád. Níže je nápověda, kterou můžete
diskusi rozproudit. Pokud skupinu znáte dobře, můžete se bavit o konkrétních věcech,
které je baví. Sestavte si seznam nejoblíbenějších činností – později se k nim vrátíte.

Navštívit
Chůze
		

Fotbal
Golf
Fotbal		

Raketa
Sporty

Posilování
Vaše děti

Příklad úvodu
do tématiky

Případová studie od HSE pojednává o dělníkovi, který během čištění míchacích strojů
v pekárně (běžná činnost, kterou vykonával jednou za několik týdnů) zavrávoral a spadl
z výšky téměř dvou metrů. V důsledku toho byl hospitalizován a do práce se nemohl
vrátit zhruba rok. Po návratu jej však společnost propustila, protože se ukázalo, že už
nemůže vykonávat své původní povolání. Společnost dostala pokutu 2 miliony liber.

Jak by pád
z výšky ovlivnil
činnosti
popsané
v úvodní části

Hlavní nebezpečí související s prací ve výšce je pád pracovníka samotného nebo pád
předmětu na další pracovníky. Pád z výšky může mít za následek vážný nebo smrtelný
úraz. Stejné následky může mít i situace, kdy z výšky spadne nějaký předmět.

Nejlepší
tipy:

Vraťte se k každodenním činnostem, se kterými jste začali úvodní část. Požádejte členy
skupiny, aby jmenovali další běžné věci, které by nemohli dělat kvůli vážnému úrazu
způsobenému pádem.
Motivujte je k tomu, aby se o svůj osobní život starali stejně dobře jako o ten pracovní.
Tím, že členy skupiny přimějete přemýšlet mimo kontext běžné práce, je okamžitě do
tématu více vtáhnete.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Školení a poskytované služby

Školení
Program 3M Safety Training nabízí různé kurzy bezpečné práce ve
výškách určené zaměstnancům rozmanitých průmyslových odvětví
a sektorů. Školení je možné poskytnout přímo ve školicím centru 3M
pro bezpečnost práce nebo u zákazníka. Naši odborní školitelé vám
pomohou vybrat ten správný kurz nebo vyvinout řešení na míru, které
bude odpovídat přesně vašim požadavkům.
Poradenství
Pokud se ve vaší společnosti provádí práce ve výškách nebo práce
ve stísněných prostorech, můžeme vám poskytnout celou řadu
poradenských služeb. Ať už do školení potřebujete pouze začlenit
zásady a postupy společnosti či vyvinout nové řešení, kde budou
zásady, postupy a školení tvořit jeden celek, náš tým odborníků vám
pomůže.
3M Prezentační dodávka pro ochranu proti pádu
Vašim pracovníkům předvedeme praktické ukázky ochrany proti
pádu přímo na pracovišti. Pracovníci si také budou moci vyzkoušet
nejmodernější bezpečnostní vybavení včetně mobilní testovací
jednotky pádů, která je speciálně navržená k prezentaci
zajišťovací síly.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Ochrana
proti pádu
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Identifikace možného nebezpečí
a osobní odpovědnost
Začněte diskusí
o rizicích,
která s prací ve
výšce souvisí
přímo na vašem
pracovišti

ŔŔ Jak je definovaná práce ve výšce?

Poté se zeptejte
na nápady, jak
rizika snížit

Nemají-li posluchači žádné nápady, můžete navrhnout tyto:

ŔŔ Existuje nějaký problém s nedodržováním předpisů?
ŔŔ Týkají se potíže toho, jak vybavení sedne? pohodlí? či údržby vybavení chránícího
před pádem?

ŔŔ absolvovat školení a získat způsobilost
ŔŔ posuzovat rizika a řádně plánovat
ŔŔ mít vhodné vybavení
ŔŔ vypracovat komplexní záchranný plán

Zdůrazněte
možné
překážky, které
brání snížení
takových rizik

Zeptejte se týmu, co pracovníkům brání ve snižování rizik. Na uvedených překážkách
můžete vystavět akční plán:
ŔŔ Jak může Používání ochrany proti pádu komplikovat pohyb po pracovišti?
ŔŔ Jaké je používat ochranu proti pádu po celou dobu dlouhé směny?
ŔŔ Do jaké míry je skupina přesvědčena o tom, že plnění krátkých termínů je přednější
než bezpečná práce ve výšce?
ŔŔ Proč někteří pracovníci nechtějí používat vybavení chránící před pádem v situacích,
kdy je to povinné?
ŔŔ Cítí se lidé pracující ve výšce ke svým úkolům způsobilí?

Nejlepší
tipy:

Zeptejte se, má-li někdo příbuzného či přítele, který se někdy poranil při pádu. Pokud
ano, mluvil ten člověk někdy o tom, jak by býval mohl svým problémům předejít? Pokud
skupina neodpoví, můžete v takové situaci vždy diskusi zacílit na příklad uvedený na
kartě číslo jedna.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Následujícím příkladem můžete diskusi o tématu oživit a zapojit do
ní také posluchače, kteří se řadí do „praktického“ studijního typu.

Požadovaná minimální výška pro práci
se 2 m záchytným lanem
LL = Délka lana (2 m)
DD = Délka aktivovaného tlumiče
pádu (1,75 m)
HH = Výška pracovníka a protažení
postroje – 2 m
C=

Bezpečnostní faktor a prostor
pod pracovníkem – 1 m

RD = Minimální zbývající vzdálenost
chodidel pracovníka od
nejbližší překážky – LL + DD +
HH + C

max. 2 m
délka jisticího lana (LL)

max. 1,75 m
dráha zastavení –
prodloužení tlumiče pádu
(DD)

Tento příklad minimální výšky
popisuje použití 2metrového
záchytného lana s certifikací CE a
dle normy EN355, které pohlcuje
energii.

2m

Kdykoli je to možné, při upevňování
záchytného lana je vždy nutné vybrat
kotevní bod, který se nachází NAD
hlavou pracovníka.

1m

výška pracovníka a
protažení postroje (HH)

bezpečnostní faktor (C)
6,75 m – celková
požadovaná pádová výška

Nejbližší překážka

Poznámka: Údaje mají pouze obecný informativní
charakter. V konkrétních případech je nutné vždy
prostudovat, pochopit a dodržovat daný návod
k použití.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Prezentaci zakončete návrhy
na zlepšení situace
Možná zlepšení

Mohou mezi nimi být i nápady, které již někdo navrhl. Pokud ano, stačí je shrnout.
Níže uvedené návrhy v případě potřeby poslouží jako inspirace:
ŔŔ Před použitím zkontrolujte veškeré ochranné vybavení.
ŔŔ Mějte záchranný plán.
ŔŔ Proveďte zhodnocení rizik.
ŔŔ Zajistěte, proškolení a způsobilost všech pracovníků.
ŔŔ Než zvolíte jakékoli OOP, snažte se využívat kolektivní prevenci proti pádům
(např. ochranné zábradlí).
ŔŔ Stanovte opatření chránící pracovníky před úrazem od padajících předmětů.
ŔŔ Zajistěte, aby veškeré vybavení bylo vhodné, bezpečné a zkontrolované.

Nastiňte zásady
a postupy
společnosti

Připomeňte skupině regulační opatření, která už organizace používá. Může se jednat
o vyznačené části pracoviště, bezpečnostní plán práce ve výšce, o vybavení chránící
před pádem a jeho skladování či údržbu.

Shrňte svoji
prezentaci 3M
Chvilka pro
bezpečnost

ŔŔ Poděkujte skupině za otevřenou diskusi.

Závěrem:

ŔŔ Shrňte hlavní body.
ŔŔ Nastiňte načasování pro zpětnou vazbu ke zmíněným problematickým bodům,
kterým nebylo možné při prezentaci věnovat čas.
Žádná práce není tak naléhavá, aby se při ní nehledělo na bezpečnost.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.cz/OOPP
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Základy ochrany proti pádu
Součástí běžného osobního systému pro zachycení pádu jsou
zásadně důležité prvky často popisované jako základy ochrany
proti pádu.

A

Ukotvení

Ukotvení je bezpečně
upevněný bod.
Systémy ukotvení se liší
podle typu průmyslu,
vykonávané práce, podle
struktury a podle typu
montáže. Musí pevně
držet při zátěži způsobené
pádem, při práci zavěšeného
pracovníka i při
záchranných pracích.

B

Opora těla

Postroje roznášejí síly
vzniklé zachycením pádu do
horní části stehen, do pánve,
hrudníku a ramenou.
Součástí postroje je i kotevní
bod, kterým se pracovník
připojuje k systému osobní
ochrany proti pádu.

Twitter: @3MSafetyUK

C

Přípojná zařízení

Produkty jako lana
s tlumením nárazů nebo
samonavíjecí záchranná
lana propojují pracovníkův
postroje s kotevním prvkem.

Web: www.3M.cz/OOPP
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Hledáte ochranu proti pádu, kterou budou vaši pracovníci
rádi používat? Tady je pár oblíbených z naší nabídky.
Postroje 3M™ ExoFit
NEX™
Na moderním pracovišti
záleží při plnění projektů
především na rychlosti a
efektivitě. Nákupem postroje
ExoFit NEX ™ investujete
do produktivity. Inovativní
bezpečnostní zařízení a
průlomové konstrukční prvky
(například antitraumatické
pásy všité do postroje, přezky
Duo-Lok™ pro rychlé připojení
a krytá kapsa na osobní
věci) umožňují pracovníkům
pracovat chytře, rychle
a bezpečně.

Pružné jisticí lano 3M™
Systém dvojitého lana
umožňuje pracovníkovi
volně se pohybovat po
pracovišti a zároveň zůstat
vždy bezpečně zajištěným.
Pružný systém „Expander“
zkracuje délku lana aniž by
vytvářel tah. Technologie
tlumiče nárazů „Zorba“ sníží
v případě pádu působící síly
až na hodnotu pod 6 kN, a
to při prodloužení zhruba 1,5
metru.

Samonavíjecí záchytný
systém 3M™ Rebel™
Samonavíjecí záchytný
systém Rebel™ je odolný a
nabízí finančně nenáročné
řešení ochrany proti pádu bez
kompromisů v oblasti výkonnosti
či bezpečnosti. Součástí
třísměrového samonavíjecího
záchytného systému Rebel™ je
vestavěné nouzové navíjení,
nosnost lana je 140 kg a odolnost
systému zaručuje dlouhou
životnost. Systém Rebel™ je
navržený s ohledem na činnost
pracovníků, je stohovatelný, co
nejvíce šetří místo a má indikátor
nárazu, díky kterému je snadné
ověřit, zda už s konkrétním
systémem někdo spadl.

3M™ – ochrana proti pádu nástrojů
Ochrana pracovníků znamená více než jen ochranu proti pádu.
Při práci ve výšce je nutné chránit také jejich vybavení. Proto
jsme už přes 10 let průkopníky ve vývoji inovativní řady produktů
a řešení pro situace, ve kterých je třeba chránit upuštěné nářadí
či vybavení. Řada našeho vybavení obsahuje lana pro nářadí,
upínací pouzdra, pásy, kapsy a mnoho dalšího.

Další informace o jakémkoli z produktů vám sdělí v divizi společnosti 3M ochrany zdraví
a bezpečnosti při práci, a to na telefonním čísle 261 380 111 Informace najdete i na webu
www.3M.cz/oopp.

3M Chvilka
pro bezpečnost
Prezentace Chvilka pro bezpečnost od společnosti 3M je 20minutová prezentace, která
nabízí způsob, jak zapojit pracovníky do diskuse o ochraně zdraví na pracovišti.
Sada prezentací 3M Chvilka pro bezpečnost obsahuje moduly o délce 10 minut a techniky
navržené pro pořádání interaktivních setkání i pro zvýšení povědomí o ochraně zdraví na
pracovišti. Prezentace obsahují i postupy, kterými mohou pracovníci chránit nejen sami
sebe, ale i ostatní kolegy.



Bezplatné školicí materiály pro dlouhodobé zlepšení ochrany zdraví na pracovišti



Pomoc při snižování rizik v organizaci



Zdokonalení kultury bezpečnosti



Nové nápady pro školení pracovníků



Akční plán



Minimální narušení pracovního dne

Twitter:

@3MSafetyUK

Web:

www.3M.co.uk/safety

Linka podpory: 261 380 111 (CZ)
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při práci
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