Doporučení k prevenci šíření onemocnění způsobených novým koronavirem
na odděleních patologie poskytovatelů zdravotních služeb
Potenciál přenosu COVID-19 prostřednictvím tkání a buněk lidského původu zůstává neznámý,
z uvedeného důvodu se doporučuje pitvat zemřelé s koronavirovou infekcí pouze v nezbytně
nutném a indikujícím lékařem řádně odůvodněném případě (infekční onemocnění).
Z důvodu předběžné opatrnosti se doporučuje:
1. přistupovat ke každému tělu zemřelého jako k potenciálnímu infekčnímu riziku
2. důsledné dodržování rutinních standardních a speciálních opatření proti přenosu infekčních
agens, vč. čerpání přestávek na oddych a odpočinek u jednotlivých zaměstnanců patologie
3. dostatečné vybavení personálu odpovídajícími osobními ochrannými pracovními
pomůckami (dále jen „OOPP“):
- jednorázové gumové rukavice s označením CE EN 374 a piktogramem odolnosti proti
-

biologickým rizikům
účinný filtr FFP3 splňující normu EN 149+A1:2009
ochranné brýle splňující normu ČSN EN 166 s uvedením čísla pro použití 3, 4 nebo
5 – (číslo 3 a 4 zčásti provětrávané – proti kapalinám 3 a velkým částicím 4) nebo 5
(úplně neprodyšně uzavřené)

- ochranný oděv vyhovující normě ČSN EN 14126 s piktogramem
- ochranná obuv dle ČSN EN 20345
4. správné používání OOPP
5. správné provádění hygieny rukou personálu patologie (tekoucí teplá voda, mýdlo,
dezinfekční virucidní prostředek)
6. při zpracování biologického materiálu postupem generujícím aerosol místnost s
podtlakovou ventilací a filtrací vzduchu, za současného používání OOPP zaměstnanců
7. zpracování rizikového biologického materiálu ve vyčleněných boxech (nejlépe biohazard
box), přičemž se laboratorní pracovníci chrání odpovídajícími OOPP
8. po provedené pitvě řádné uzavření těla zemřelého pevným spojem a provedení řádné
dezinfekce virucidním prostředkem uzavřeného spoje a jeho okolí
9. bezpečnou likvidaci jednorázových použitých pomůcek a OOPP po jejich použití
(nebezpečný odpad)
10. řádnou dezinfekci/sterilizaci pracovních nástrojů, pomůcek a dezinfekci ploch
11. k dezinfekci používat dezinfekční virucidní prostředky (postup dle schváleného provozního
řádu poskytovatele zdravotních služeb) s důrazem na střídání dezinfekčních prostředků dle
obsahu různých aktivních látek
12. uložení těla zemřelého do chladícího zařízení o teplotě 0 oC až +5oC do doby předání těla
zemřelého pohřební službě
13. informování pohřební služby před předáním těla zemřelého, že se jedná o lidské pozůstatky
nakažené koronavirovou infekcí z důvodu správného zarakvení a vybavení zaměstnanců
pohřební služby odpovídajícími OOPP
KHS upozorňuje na povinnosti zaměstnavatele vyplývající z:
 § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
„Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního
prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto

zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět
taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících
faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být
zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení
pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob
zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu.“


§ 104 odst. 1 až 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
„Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo
opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům
osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné
prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví,
nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním
předpisem.
V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo
znečištění nebo plní ochrannou funkci, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele jako osobní
ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.
Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu;…..“

Doporučení KHS je vydáno v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu
onemocnění COVID – 19 způsobené novým koronavirem s označením SARS – CoV – 2.
Doporučení ze dne 12. 3. 2020 bude průběžně dle potřeby aktualizováno.

