








































































































































































































 

 

Pokyny BP a PO pro krátkodobé pracovní pom ěry  
a zaměstnance smluvních organizací 

Tyto pokyny bezpečnosti práce a požární ochrany jsou určeny pro zaměstnance nastupující do FN Plzeň  
v rámci krátkodobého pracovního poměru (max. 2 měsíce) nebo na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr.  
 
Tito zaměstnanci pracující v areálech FN Plzeň jsou povinni: 
 
1. Respektovat veškerá omezení a zákazy: 

a) Označené výstražnými značkami a příkazy  
b) Zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných toxických látek, zákaz jejich donášení na pracoviště 
c) Zákaz jakékoliv nedohodnuté manipulace se zařízením organizace 
d) Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech objektech. 

 

2. Chovat se tak, aby svojí činností nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo úrazu. 

3. Zdržovat se pouze na sjednaných pracovištích, svévolně je neopouštět, bez vědomí příslušných 
vedoucích zaměstnanců nevstupovat do jiných prostorů a respektovat bezpečnostní a požární předpisy 
daného pracoviště dle pokynů příslušného vedoucího. 

4. Pohybovat se pouze po cestách, které jsou vyznačeny nebo udržovány jako volné a průchodné. 

5. Udržovat pořádek a čistotu, nepoškozovat budovy, sociální zařízení a ostatní majetek FN. 

6. Nezastavovat únikové cesty, rozvaděče, hydranty a hasicí přístroje žádnými předměty a materiálem. 
Tyto prostory musí zůstat stále volné. 

7. Respektovat pracovní řád a požární řád pracoviště.  

8. Znát požární poplachové směrnice a požární evakuační plán. 

9. Nahlásit příslušnému vedoucímu pracoviště každý úraz, ke kterému došlo v době plnění úkolů. 

10. V případě zranění vyhledat 1. pomoc. 

11. Upozornit vedoucí zaměstnance na závady, které by mohly ohrozit bezpečnost práce a zdraví 
zaměstnanců. 

12. Zasahovat do a opravovat el. zařízení je zakázáno. 

13. Nepoužívat stroje, přístroje, spotřebiče a nebezpečné látky bez prokazatelného seznámení s návodem 
k obsluze nebo používání. 

14. Před započetím každé nové práce požádat příslušného vedoucího o pokyny jak bezpečně pracovat – 
seznámení s konkrétními riziky. 

15. Používat předepsané OOPP, jsou-li pro vykonávanou práci přiděleny. 

16. Nevyrušovat ostatní zaměstnance při práci nevhodným chováním, škádlením a žerty. 

 
Zaměstnanec stvrzuje svým podpisem, že byl řádně seznámen s pokyny bezpečnosti práce a požární 
ochrany ve výše uvedeném rozsahu. 

V Plzni dne:       
 

Zaměstnanec:       

 
příjmení a jméno            podpis 

 

Řídící zaměstnanec smluvní organizace:       

 
příjmení a jméno    podpis 

 

Příslušný vedoucí zaměstnanec FN:       

 
příjmení a jméno     podpis 

 



















FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ 
Radiodiagnostické oddělení Bory 

 

Plán úklidu RTG pracoviště v 1.NP (přízemí) pavilonu 3 
Rozsah prostor: je vyznačen v přiloženém plánku  

Dny v týdnu, ve kterých probíhá úklid: pracovní dny 
Doba zahájení a ukončení výkonu: 7,00 - 8,00 hod. 
Za vpuštění pracovníka úklidu a s tím spojené povinnosti odpovídá: laborant   

Úkony provedené pracovníkem úklidu: vysypání odpadkového koše, setření prachu z volně přístupných ploch, 
dezinfekční umytí umyvadla a sanitární keramiky, dezinfekční vytření podlahy nebo vyluxování koberce. Podrobný rozsah 
a četnosti úklidu pro konkrétní typy prostor jsou uvedené v „Harmonogramu úklidových prací služeb“ pro RDG Bory. 

Použité hygienické a desinfekční prostředky: čisticí prostředky REAL + LANCI na sanitární keramiku a dezinfekční 
prostředky dle platného „Dezinfekčního plánu“ pro smluvní úklid Bory. 

Nutnost větrání během a po úklidu: uklízečka v rámci úklidu okna neotevírá s výjimkou mimořádného mokrého čištění 
koberců a to po dohodě s personálem pracoviště. 
UPOZORNĚNÍ: pracovník úklidu se nesmí jakkoli dotýkat technických komponent v místnosti, zasáhnout je 
ostřikem vody, otevírat okna či přístupové dveře do pracoviště bez vědomí radiologického asistenta, opustit 
místnost pracoviště aniž toto oznámil příslušnému radiologickému asistentovi. Do místností, ve kterých je umístěna 
vyšetřovací technika, nesmí vjíždět s vozíkem s vědrem! V případě vylití vody na podlahu hrozí úraz elektrickým 
proudem a vzniknou vysoké provozní škody na zařízení s vážným narušením provozu RDG odd. a vyšetření pacientů.   

Postup při nutnosti mimořádného úklidu pracoviště: tel. 2325 

Náhradní pracoviště pro vyšetření během úklidu: pracoviště č. 1, 2, 3 pav.22 
Za OSLUŽ: J. Černý, vedoucí OSLUŽ 
Za úklid. firmu SaJ: B. Pivničková, provozní manažerka 
Za RDGB: D. Vovsová, vrchní laborantka 
Platnost od: 9.6.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ 
Radiodiagnostické oddělení Bory 

 

Plán úklidu prostor MAMOCENTRA ve 2.NP pavilonu 6 
Rozsah prostor: je vyznačen v přiloženém plánku  

Dny v týdnu, ve kterých probíhá úklid: pracovní dny 

Doba zahájení a ukončení výkonu:  6,00 - 7,00 hod. 
Za vpuštění pracovníka úklidu a s tím spojené povinnosti odpovídá: THP pracovnice v kanceláři mamocentra 

Úkony provedené pracovníkem úklidu: vysypání odpadkového koše, setření prachu z volně přístupných ploch, 
dezinfekční umytí umyvadla a sanitární keramiky, dezinfekční vytření podlahy nebo vyluxování koberce. Podrobný rozsah 
a četnosti úklidu pro konkrétní typy prostor jsou uvedené v „Harmonogramu úklidových prací služeb“ pro RDG Bory. 

Použité hygienické a desinfekční prostředky: čisticí prostředky REAL + LANCI na sanitární keramiku a dezinfekční 
prostředky dle platného „Dezinfekčního plánu“ pro smluvní úklid Bory. 

Nutnost větrání během a po úklidu: uklízečka v rámci úklidu okna neotevírá s výjimkou mimořádného mokrého čištění 
koberců a to po dohodě s personálem pracoviště. 
UPOZORNĚNÍ: pracovník úklidu se nesmí jakkoli dotýkat technických komponent v místnosti, zasáhnout je 
ostřikem vody, otevírat okna či přístupové dveře do pracoviště bez vědomí radiologického asistenta, opustit 
místnost pracoviště aniž toto oznámil příslušnému radiologickému asistentovi. Do místností, ve kterých je umístěna 
vyšetřovací technika, nesmí vjíždět s vozíkem s vědrem! V případě vylití vody na podlahu hrozí úraz elektrickým 
proudem a vzniknou vysoké provozní škody na zařízení s vážným narušením provozu RDG odd. a vyšetření pacientů.   

Postup při nutnosti mimořádného úklidu pracoviště: tel. 2325 

Náhradní pracoviště pro vyšetření během úklidu: se nevymezuje 
Za OSLUŽ: J. Černý, vedoucí OSLUŽ 
Za úklid. firmu SaJ: B. Pivničková, provozní manažerka 
Za RDGB: D. Vovsová, vrchní laborantka 
Platnost od: 9.6.2014 
 
 
 
 

 
 
 



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ 
Radiodiagnostické oddělení Bory 

 

Plán úklidu prostor pracoviště 1 + 2 + 3 v 1.NP (přízemí) pavilonu 22 
Rozsah prostor: je vyznačen v přiloženém plánku  

Dny v týdnu, ve kterých probíhá úklid: pracovní dny 

Doba zahájení a ukončení výkonu: 6,00 - 7,00 hod. 
Za vpuštění pracovníka úklidu a s tím spojené povinnosti odpovídá: vpuštění zajistí službu mající RA, pracoviště 
přebírá obsluha pracoviště dle rozpisu práce radiologických asistentů 

Úkony provedené pracovníkem úklidu: vysypání odpadkového koše, setření prachu z volně přístupných ploch, 
dezinfekční umytí umyvadla a sanitární keramiky, dezinfekční vytření podlahy nebo vyluxování koberce. Podrobný rozsah 
a četnosti úklidu pro konkrétní typy prostor jsou uvedené v „Harmonogramu úklidových prací služeb“ pro RDG Bory. 

Použité hygienické a desinfekční prostředky: čisticí prostředky REAL + LANCI na sanitární keramiku a dezinfekční 
prostředky dle platného „Dezinfekčního plánu“ pro smluvní úklid Bory. 

Nutnost větrání během a po úklidu: uklízečka v rámci úklidu okna neotevírá s výjimkou mimořádného mokrého čištění 
koberců a to po dohodě s personálem pracoviště. 
UPOZORNĚNÍ: pracovník úklidu se nesmí jakkoli dotýkat technických komponent v místnosti, zasáhnout je 
ostřikem vody, otevírat okna či přístupové dveře do pracoviště bez vědomí radiologického asistenta, opustit 
místnost pracoviště aniž toto oznámil příslušnému radiologickému asistentovi. Do místností, ve kterých je umístěna 
vyšetřovací technika, nesmí vjíždět s vozíkem s vědrem! V případě vylití vody na podlahu hrozí úraz elektrickým 
proudem a vzniknou vysoké provozní škody na zařízení s vážným narušením provozu RDG odd. a vyšetření pacientů.   

Postup při nutnosti mimořádného úklidu pracoviště: tel. 2325 

Náhradní pracoviště pro vyšetření během úklidu: pracoviště 9 
Za OSLUŽ: J. Černý, vedoucí OSLUŽ 
Za úklid. firmu SaJ: B. Pivničková, provozní manažerka 
Za RDGB: D. Vovsová, vrchní laborantka 
Platnost od: 9.6.2014 



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ 
Radiodiagnostické oddělení Bory 

 

Plán úklidu prostor SONO 1 v 1.NP (přízemí) pavilonu 22 
Rozsah prostor: je vyznačen v přiloženém plánku  

Dny v týdnu, ve kterých probíhá úklid: pracovní dny + sobota + svátek následující po pracovním dnu 

Doba zahájení a ukončení výkonu:  pracovní dny 6,00 - 7,00 hod.  
sobota + svátek následující po všedním dnu 7,30 - 8,00 hod. 

Za vpuštění pracovníka úklidu a s tím spojené povinnosti odpovídá: ve všední dny obsluha RTG kanceláře pav.22, 
pracoviště pak přebírá obsluha dle rozpisu práce sester, v sobotu a svátek oba úkony provádí službu mající radiologický 
asistent na pav.22 

Úkony provedené pracovníkem úklidu: vysypání odpadkového koše, setření prachu z volně přístupných ploch, 
dezinfekční umytí umyvadla a sanitární keramiky, dezinfekční vytření podlahy nebo vyluxování koberce. Podrobný rozsah 
a četnosti úklidu pro konkrétní typy prostor jsou uvedené v „Harmonogramu úklidových prací služeb“ pro RDG Bory. 

Použité hygienické a desinfekční prostředky: čisticí prostředky REAL + LANCI na sanitární keramiku a dezinfekční 
prostředky dle platného „Dezinfekčního plánu“ pro smluvní úklid Bory. 

Nutnost větrání během a po úklidu: uklízečka v rámci úklidu okna neotevírá s výjimkou mimořádného mokrého čištění 
koberců a to po dohodě s personálem pracoviště. 
UPOZORNĚNÍ: pracovník úklidu se nesmí jakkoli dotýkat technických komponent v místnosti, zasáhnout je 
ostřikem vody, otevírat okna či přístupové dveře do pracoviště bez vědomí radiologického asistenta, opustit 
místnost pracoviště aniž toto oznámil příslušnému radiologickému asistentovi. Do místností, ve kterých je umístěna 
vyšetřovací technika, nesmí vjíždět s vozíkem s vědrem! V případě vylití vody na podlahu hrozí úraz elektrickým 
proudem a vzniknou vysoké provozní škody na zařízení s vážným narušením provozu RDG odd. a vyšetření pacientů.   

Postup při nutnosti mimořádného úklidu pracoviště: tel. 2325 

Náhradní pracoviště pro vyšetření během úklidu: SONO 4 ve 2.NP pav.22 
Za OSLUŽ: J. Černý, vedoucí OSLUŽ 
Za úklid. firmu SaJ: B. Pivničková, provozní manažerka 
Za RDGB: D. Vovsová, vrchní laborantka 
Platnost od: 9.6.2014 
 

 

 



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ 
Radiodiagnostické oddělení Bory 

 

Plán úklidu prostor lékař. pokoje a kanceláře č.dv. 01.5296 v 1.NP (přízemí) pav. 22 
Rozsah prostor: je vyznačen v přiloženém plánku  

Dny v týdnu, ve kterých probíhá úklid: pracovní dny 
Doba zahájení a ukončení výkonu: 14,30 hod. 
Za vpuštění pracovníka úklidu a s tím spojené povinnosti odpovídá: lékař zajišťující RtJ dle rozpisu 

Úkony provedené pracovníkem úklidu: vysypání odpadkového koše, setření prachu z volně přístupných ploch, 
dezinfekční umytí umyvadla a sanitární keramiky, dezinfekční vytření podlahy nebo vyluxování koberce. Podrobný rozsah 
a četnosti úklidu pro konkrétní typy prostor jsou uvedené v „Harmonogramu úklidových prací služeb“ pro RDG Bory. 

Použité hygienické a desinfekční prostředky: čisticí prostředky REAL + LANCI na sanitární keramiku a dezinfekční 
prostředky dle platného „Dezinfekčního plánu“ pro smluvní úklid Bory. 

Nutnost větrání během a po úklidu: uklízečka v rámci úklidu okna neotevírá s výjimkou mimořádného mokrého čištění 
koberců a to po dohodě s personálem pracoviště. 
UPOZORNĚNÍ: pracovník úklidu se nesmí jakkoli dotýkat technických komponent v místnosti, zasáhnout je 
ostřikem vody, otevírat okna či přístupové dveře do pracoviště bez vědomí radiologického asistenta, opustit 
místnost pracoviště aniž toto oznámil příslušnému radiologickému asistentovi. Do místností, ve kterých je umístěna 
vyšetřovací technika, nesmí vjíždět s vozíkem s vědrem! V případě vylití vody na podlahu hrozí úraz elektrickým 
proudem a vzniknou vysoké provozní škody na zařízení s vážným narušením provozu RDG odd. a vyšetření pacientů.   

Postup při nutnosti mimořádného úklidu pracoviště: tel. 2325 

Náhradní pracoviště pro vyšetření během úklidu: kancelář pav. 22 
Za OSLUŽ: J. Černý, vedoucí OSLUŽ 
Za úklid. firmu SaJ: B. Pivničková, provozní manažerka 
Za RDGB: D. Vovsová, vrchní laborantka 
Platnost od: 9.6.2014 
 
 



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ 
Radiodiagnostické oddělení Bory 

 

Plán úklidu prostor pracoviště  9 + 10 + CT v 1.NP (přízemí) pavilonu 22 
Rozsah prostor: je vyznačen v přiloženém plánku  

Dny v týdnu, ve kterých probíhá úklid: pracovní dny 
Doba zahájení a ukončení výkonu: 13,30 - 15,00 hod. 
Za vpuštění pracovníka úklidu a s tím spojené povinnosti odpovídá: obsluha pracoviště dle rozpisu práce 
radiologických asistentů 

Úkony provedené pracovníkem úklidu: vysypání odpadkového koše, setření prachu z volně přístupných ploch, 
dezinfekční umytí umyvadla a sanitární keramiky, dezinfekční vytření podlahy nebo vyluxování koberce. Podrobný rozsah 
a četnosti úklidu pro konkrétní typy prostor jsou uvedené v „Harmonogramu úklidových prací služeb“ pro RDG Bory. 

Použité hygienické a desinfekční prostředky: čisticí prostředky REAL + LANCI na sanitární keramiku a dezinfekční 
prostředky dle platného „Dezinfekčního plánu“ pro smluvní úklid Bory. 

Nutnost větrání během a po úklidu: uklízečka v rámci úklidu okna neotevírá s výjimkou mimořádného mokrého čištění 
koberců a to po dohodě s personálem pracoviště. 
UPOZORNĚNÍ: pracovník úklidu se nesmí jakkoli dotýkat technických komponent v místnosti, zasáhnout je 
ostřikem vody, otevírat okna či přístupové dveře do pracoviště bez vědomí radiologického asistenta, opustit 
místnost pracoviště aniž toto oznámil příslušnému radiologickému asistentovi. Do místností, ve kterých je umístěna 
vyšetřovací technika, nesmí vjíždět s vozíkem s vědrem! V případě vylití vody na podlahu hrozí úraz elektrickým 
proudem a vzniknou vysoké provozní škody na zařízení s vážným narušením provozu RDG odd. a vyšetření pacientů.   

Postup při nutnosti mimořádného úklidu pracoviště: tel. 2325 

Náhradní pracoviště pro vyšetření během úklidu: pracoviště 1+2+3 
Za OSLUŽ: J. Černý, vedoucí OSLUŽ 
Za úklid. firmu SaJ: B. Pivničková, provozní manažerka 
Za RDGB: D. Vovsová, vrchní laborantka 
Platnost od: 9.6.2014 
 

 



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ 
Radiodiagnostické oddělení Bory 

 

Plán úklidu prostor ANGIOGRAFIE v 1.NP (přízemí) pavilonu 22 
Rozsah prostor: je vyznačen v přiloženém plánku  

Dny v týdnu, ve kterých probíhá úklid: pracovní dny + sobota + svátek následující po všedním dnu 

Doba zahájení a ukončení výkonu: pracovní dny 6,00 - 7,00 hod. 
                                                            sobota + svátek následující po pracovním dnu 8,00 - 9,00 hod. 
Za vpuštění pracovníka úklidu a s tím spojené povinnosti odpovídá: ve všední dny obsluha RTG kanceláře pav.22, 
pracoviště pak přebírá obsluha dle rozpisu práce radiologických asistentů, v sobotu a svátek oba úkony provádí službu 
mající radiologický asistent na pav.22 

Úkony provedené pracovníkem úklidu: vysypání odpadkového koše, setření prachu z volně přístupných ploch, 
dezinfekční umytí umyvadla a sanitární keramiky, dezinfekční vytření podlahy nebo vyluxování koberce. Podrobný rozsah 
a četnosti úklidu pro konkrétní typy prostor jsou uvedené v „Harmonogramu úklidových prací služeb“ pro RDG Bory. 

Použité hygienické a desinfekční prostředky: čisticí prostředky REAL + LANCI na sanitární keramiku a dezinfekční 
prostředky dle platného „Dezinfekčního plánu“ pro smluvní úklid Bory. 

Nutnost větrání během a po úklidu: uklízečka v rámci úklidu okna neotevírá s výjimkou mimořádného mokrého čištění 
koberců a to po dohodě s personálem pracoviště. 
UPOZORNĚNÍ: pracovník úklidu se nesmí jakkoli dotýkat technických komponent v místnosti, zasáhnout je 
ostřikem vody, otevírat okna či přístupové dveře do pracoviště bez vědomí radiologického asistenta, opustit 
místnost pracoviště aniž toto oznámil příslušnému radiologickému asistentovi. Do místností, ve kterých je umístěna 
vyšetřovací technika, nesmí vjíždět s vozíkem s vědrem! V případě vylití vody na podlahu hrozí úraz elektrickým 
proudem a vzniknou vysoké provozní škody na zařízení s vážným narušením provozu RDG odd. a vyšetření pacientů.   

Postup při nutnosti mimořádného úklidu pracoviště: tel. 2325 

Náhradní pracoviště pro vyšetření během úklidu: pracoviště D pav. 59 
Za OSLUŽ: J. Černý, vedoucí OSLUŽ 
Za úklid. firmu SaJ: B. Pivničková, provozní manažerka 
Za RDGB: D. Vovsová, vrchní laborantka 
Platnost od: 9.6.2014 
 

 

 



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ 
Radiodiagnostické oddělení Bory 

 

Plán úklidu prostor RTG kartotéky v 1.NP (přízemí) pavilonu 22 
Rozsah prostor: je vyznačen v přiloženém plánku  

Dny v týdnu, ve kterých probíhá úklid: pracovní dny 
Doba zahájení a ukončení výkonu: 13,30 - 15,00 hod. 
Za vpuštění pracovníka úklidu a s tím spojené povinnosti odpovídá: obsluha pracoviště dle rozpisu práce THP 

Úkony provedené pracovníkem úklidu: vysypání odpadkového koše, setření prachu z volně přístupných ploch, 
dezinfekční umytí umyvadla a sanitární keramiky, dezinfekční vytření podlahy nebo vyluxování koberce. Podrobný rozsah 
a četnosti úklidu pro konkrétní typy prostor jsou uvedené v „Harmonogramu úklidových prací služeb“ pro RDG Bory. 

Použité hygienické a desinfekční prostředky: čisticí prostředky REAL + LANCI na sanitární keramiku a dezinfekční 
prostředky dle platného „Dezinfekčního plánu“ pro smluvní úklid Bory. 

Nutnost větrání během a po úklidu: uklízečka v rámci úklidu okna neotevírá s výjimkou mimořádného mokrého čištění 
koberců a to po dohodě s personálem pracoviště. 
UPOZORNĚNÍ: pracovník úklidu se nesmí jakkoli dotýkat technických komponent v místnosti, zasáhnout je 
ostřikem vody, otevírat okna či přístupové dveře do pracoviště bez vědomí radiologického asistenta, opustit 
místnost pracoviště aniž toto oznámil příslušnému radiologickému asistentovi. Do místností, ve kterých je umístěna 
vyšetřovací technika, nesmí vjíždět s vozíkem s vědrem! V případě vylití vody na podlahu hrozí úraz elektrickým 
proudem a vzniknou vysoké provozní škody na zařízení s vážným narušením provozu RDG odd. a vyšetření pacientů.   

Postup při nutnosti mimořádného úklidu pracoviště: tel. 2325 

Náhradní pracoviště pro vyšetření během úklidu: kancelář primáře (v krajním případě) 
Za OSLUŽ: J. Černý, vedoucí OSLUŽ 
Za úklid. firmu SaJ: B. Pivničková, provozní manažerka 
Za RDGB: D. Vovsová, vrchní laborantka 
Platnost od: 9.6.2014 
 

 



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ 
Radiodiagnostické oddělení Bory 

 

Plán úklidu prostor denních místností laborantů v 1.NP (přízemí) pavilonu 22 
Rozsah prostor: je vyznačen v přiloženém plánku  

Dny v týdnu, ve kterých probíhá úklid: pracovní dny + sobota + svátek následující po pracovním dnu 

Doba zahájení a ukončení výkonu: pracovní dny 8,00 – 8,30 hod. 
                                                            sobota + svátek následující po pracovním dnu 8,00 - 8,30 hod. 
Za vpuštění pracovníka úklidu a s tím spojené povinnosti odpovídá: ve všední dny obsluha RTG pracoviště 2+3, 
v sobotu a svátek službu mající radiologický asistent na pav.22 

Úkony provedené pracovníkem úklidu: vysypání odpadkového koše, setření prachu z volně přístupných ploch, 
dezinfekční umytí umyvadla a sanitární keramiky, dezinfekční vytření podlahy nebo vyluxování koberce. Podrobný rozsah 
a četnosti úklidu pro konkrétní typy prostor jsou uvedené v „Harmonogramu úklidových prací služeb“ pro RDG Bory. 

Použité hygienické a desinfekční prostředky: čisticí prostředky REAL + LANCI na sanitární keramiku a dezinfekční 
prostředky dle platného „Dezinfekčního plánu“ pro smluvní úklid Bory. 

Nutnost větrání během a po úklidu: uklízečka v rámci úklidu okna neotevírá s výjimkou mimořádného mokrého čištění 
koberců a to po dohodě s personálem pracoviště. 
UPOZORNĚNÍ: pracovník úklidu se nesmí jakkoli dotýkat technických komponent v místnosti, zasáhnout je 
ostřikem vody, otevírat okna či přístupové dveře do pracoviště bez vědomí radiologického asistenta, opustit 
místnost pracoviště aniž toto oznámil příslušnému radiologickému asistentovi. Do místností, ve kterých je umístěna 
vyšetřovací technika, nesmí vjíždět s vozíkem s vědrem! V případě vylití vody na podlahu hrozí úraz elektrickým 
proudem a vzniknou vysoké provozní škody na zařízení s vážným narušením provozu RDG odd. a vyšetření pacientů.   

Postup při nutnosti mimořádného úklidu pracoviště: tel. 2325 

Náhradní pracoviště pro vyšetření během úklidu: pracoviště 2+3 
Za OSLUŽ: J. Černý, vedoucí OSLUŽ 
Za úklid. firmu SaJ: B. Pivničková, provozní manažerka 
Za RDGB: D. Vovsová, vrchní laborantka 
Platnost od: 9.6.2014 
 



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ 
Radiodiagnostické oddělení Bory 

 

Plán úklidu prostor SONO 4 + ENDOSONOGRAFIE + WC ve 2.NP pavilonu 22 
Rozsah prostor: je vyznačen v přiloženém plánku  

Dny v týdnu, ve kterých probíhá úklid: pracovní dny  

Doba zahájení a ukončení výkonu: 14,00 - 15,00 hod.  
Za vpuštění pracovníka úklidu a s tím spojené povinnosti odpovídá: obsluha pracovišť dle rozpisu práce 
radiologických asistentů a sester 

Úkony provedené pracovníkem úklidu: vysypání odpadkového koše, setření prachu z volně přístupných ploch, 
dezinfekční umytí umyvadla a sanitární keramiky, dezinfekční vytření podlahy nebo vyluxování koberce. Podrobný rozsah 
a četnosti úklidu pro konkrétní typy prostor jsou uvedené v „Harmonogramu úklidových prací služeb“ pro RDG Bory. 

Použité hygienické a desinfekční prostředky: čisticí prostředky REAL + LANCI na sanitární keramiku a dezinfekční 
prostředky dle platného „Dezinfekčního plánu“ pro smluvní úklid Bory. 

Nutnost větrání během a po úklidu: uklízečka v rámci úklidu okna neotevírá s výjimkou mimořádného mokrého čištění 
koberců a to po dohodě s personálem pracoviště. 
UPOZORNĚNÍ: pracovník úklidu se nesmí jakkoli dotýkat technických komponent v místnosti, zasáhnout je 
ostřikem vody, otevírat okna či přístupové dveře do pracoviště bez vědomí radiologického asistenta, opustit 
místnost pracoviště aniž toto oznámil příslušnému radiologickému asistentovi. Do místností, ve kterých je umístěna 
vyšetřovací technika, nesmí vjíždět s vozíkem s vědrem! V případě vylití vody na podlahu hrozí úraz elektrickým 
proudem a vzniknou vysoké provozní škody na zařízení s vážným narušením provozu RDG odd. a vyšetření pacientů.   

Postup při nutnosti mimořádného úklidu pracoviště: tel. 2325 

Náhradní pracoviště pro yšetření  během úklidu:  SONO 1  
Za OSLUŽ: J. Černý, vedoucí OSLUŽ 
Za úklid. firmu SaJ: B. Pivničková, provozní manažerka 
Za RDGB: D. Vovsová, vrchní laborantka 
Platnost od: 9.6.2014 
 

 



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ 
Radiodiagnostické oddělení Bory 

 

Plán úklidu prostor kanceláří a místnosti vizit ve 2.NP pavilonu 22 
Rozsah prostor: je vyznačen v přiloženém plánku  

Dny v týdnu, ve kterých probíhá úklid: pracovní dny  

Doba zahájení a ukončení výkonu: 7,30 - 8,30 hod. 
Za vpuštění pracovníka úklidu a s tím spojené povinnosti odpovídá: sekretářky primáře, vrchní laborantka 

Úkony provedené pracovníkem úklidu: vysypání odpadkového koše, setření prachu z volně přístupných ploch, 
dezinfekční umytí umyvadla a sanitární keramiky, dezinfekční vytření podlahy nebo vyluxování koberce. Podrobný rozsah 
a četnosti úklidu pro konkrétní typy prostor jsou uvedené v „Harmonogramu úklidových prací služeb“ pro RDG Bory. 

Použité hygienické a desinfekční prostředky: čisticí prostředky REAL + LANCI na sanitární keramiku a dezinfekční 
prostředky dle platného „Dezinfekčního plánu“ pro smluvní úklid Bory. 

Nutnost větrání během a po úklidu: uklízečka v rámci úklidu okna neotevírá s výjimkou mimořádného mokrého čištění 
koberců a to po dohodě s personálem pracoviště. 
UPOZORNĚNÍ: pracovník úklidu se nesmí jakkoli dotýkat technických komponent v místnosti, zasáhnout je 
ostřikem vody, otevírat okna či přístupové dveře do pracoviště bez vědomí radiologického asistenta, opustit 
místnost pracoviště aniž toto oznámil příslušnému radiologickému asistentovi. Do místností, ve kterých je umístěna 
vyšetřovací technika, nesmí vjíždět s vozíkem s vědrem! V případě vylití vody na podlahu hrozí úraz elektrickým 
proudem a vzniknou vysoké provozní škody na zařízení s vážným narušením provozu RDG odd. a vyšetření pacientů.   

Postup při nutnosti mimořádného úklidu pracoviště: tel. 2325 

Náhradní pracoviště pro vyšetření během úklidu: se nevymezuje, event. RTG kartotéka 1.NP  
Za OSLUŽ: J. Černý, vedoucí OSLUŽ 
Za úklid. firmu SaJ: B. Pivničková, provozní manažerka 
Za RDGB: D. Vovsová, vrchní laborantka 
Platnost od: 9.6.2014 
 

 

 

 



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ 
Radiodiagnostické oddělení Bory 

 

Plán úklidu prostor lékařských pokojů ve 3.NP pavilonu 22 
Rozsah prostor: je vyznačen v přiloženém plánku  

Dny v týdnu, ve kterých probíhá úklid: pondělí 
Doba zahájení a ukončení výkonu: 8,00 - 8,30 hod.  
Za vpuštění pracovníka úklidu a s tím spojené povinnosti odpovídá: lékař pověřený disciplinou RtJ dle rozpisu práce 
lékařů 

Úkony provedené pracovníkem úklidu: vysypání odpadkového koše, setření prachu z volně přístupných ploch, 
dezinfekční umytí umyvadla a sanitární keramiky, dezinfekční vytření podlahy nebo vyluxování koberce. Podrobný rozsah 
a četnosti úklidu pro konkrétní typy prostor jsou uvedené v „Harmonogramu úklidových prací služeb“ pro RDG Bory. 

Použité hygienické a desinfekční prostředky: čisticí prostředky REAL + LANCI na sanitární keramiku a dezinfekční 
prostředky dle platného „Dezinfekčního plánu“ pro smluvní úklid Bory. 

Nutnost větrání během a po úklidu: uklízečka v rámci úklidu okna neotevírá s výjimkou mimořádného mokrého čištění 
koberců a to po dohodě s personálem pracoviště. 
UPOZORNĚNÍ: pracovník úklidu se nesmí jakkoli dotýkat technických komponent v místnosti, zasáhnout je 
ostřikem vody, otevírat okna či přístupové dveře do pracoviště bez vědomí radiologického asistenta, opustit 
místnost pracoviště aniž toto oznámil příslušnému radiologickému asistentovi. Do místností, ve kterých je umístěna 
vyšetřovací technika, nesmí vjíždět s vozíkem s vědrem! V případě vylití vody na podlahu hrozí úraz elektrickým 
proudem a vzniknou vysoké provozní škody na zařízení s vážným narušením provozu RDG odd. a vyšetření pacientů.   

Postup při nutnosti mimořádného úklidu pracoviště: tel. 2325 

Náhradní pracoviště pro vyšetření během úklidu: se nevymezuje 
Za OSLUŽ: J. Černý, vedoucí OSLUŽ 
Za úklid. firmu SaJ: B. Pivničková, provozní manažerka 
Za RDGB: D. Vovsová, vrchní laborantka 
Platnost od: 9.6.2014 
 
 
 



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ 
Radiodiagnostické oddělení Bory 

 

Plán úklidu evidence + popisovna + CT v 1.NP pavilonu 59 
Rozsah prostor: je vyznačen v přiloženém plánku  

Dny v týdnu, ve kterých probíhá úklid: pracovní dny 

Doba zahájení a ukončení výkonu: 6,00 - 7,00 hod. 
Za vpuštění pracovníka úklidu a s tím spojené povinnosti odpovídá: THP pracovnice kanceláře pav.59   

Úkony provedené pracovníkem úklidu: vysypání odpadkového koše, setření prachu z volně přístupných ploch, 
dezinfekční umytí umyvadla a sanitární keramiky, dezinfekční vytření podlahy nebo vyluxování koberce. Podrobný rozsah 
a četnosti úklidu pro konkrétní typy prostor jsou uvedené v „Harmonogramu úklidových prací služeb“ pro RDG Bory. 

Použité hygienické a desinfekční prostředky: čisticí prostředky REAL + LANCI na sanitární keramiku a dezinfekční 
prostředky dle platného „Dezinfekčního plánu“ pro smluvní úklid Bory. 

Nutnost větrání během a po úklidu: uklízečka v rámci úklidu okna neotevírá s výjimkou mimořádného mokrého čištění 
koberců a to po dohodě s personálem pracoviště. 
UPOZORNĚNÍ: pracovník úklidu se nesmí jakkoli dotýkat technických komponent v místnosti, zasáhnout je 
ostřikem vody, otevírat okna či přístupové dveře do pracoviště bez vědomí radiologického asistenta, opustit 
místnost pracoviště aniž toto oznámil příslušnému radiologickému asistentovi. Do místností, ve kterých je umístěna 
vyšetřovací technika, nesmí vjíždět s vozíkem s vědrem! V případě vylití vody na podlahu hrozí úraz elektrickým 
proudem a vzniknou vysoké provozní škody na zařízení s vážným narušením provozu RDG odd. a vyšetření pacientů.   

Postup při nutnosti mimořádného úklidu pracoviště: tel. 2325 

Náhradní pracoviště pro vyšetření během úklidu: se nevymezuje 
Za OSLUŽ: J. Černý, vedoucí OSLUŽ 
Za úklid. firmu SaJ: R. Pivnička, provozní manažer 
Za RDGB: D. Vovsová, vrchní laborantka 
Platnost od: 9.6.2014 
 



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ 
Radiodiagnostické oddělení Bory 

 

Plán úklidu pracovišť  B + C + D + SONO 3 v 1.NP pavilonu 59 
Rozsah prostor: je vyznačen v přiloženém plánku  

Dny v týdnu, ve kterých probíhá úklid: pracovní dny 

Doba zahájení a ukončení výkonu: 14,00 - 15,00 hod. 
Za vpuštění pracovníka úklidu a s tím spojené povinnosti odpovídá: obsluha pracoviště dle rozpisu práce 
radiologických asistentů 

Úkony provedené pracovníkem úklidu: vysypání odpadkového koše, setření prachu z volně přístupných ploch, 
dezinfekční umytí umyvadla a sanitární keramiky, dezinfekční vytření podlahy nebo vyluxování koberce. Podrobný rozsah 
a četnosti úklidu pro konkrétní typy prostor jsou uvedené v „Harmonogramu úklidových prací služeb“ pro RDG Bory. 

Použité hygienické a desinfekční prostředky: čisticí prostředky REAL + LANCI na sanitární keramiku a dezinfekční 
prostředky dle platného „Dezinfekčního plánu“ pro smluvní úklid Bory. 

Nutnost větrání během a po úklidu: uklízečka v rámci úklidu okna neotevírá s výjimkou mimořádného mokrého čištění 
koberců a to po dohodě s personálem pracoviště. 
UPOZORNĚNÍ: pracovník úklidu se nesmí jakkoli dotýkat technických komponent v místnosti, zasáhnout je 
ostřikem vody, otevírat okna či přístupové dveře do pracoviště bez vědomí radiologického asistenta, opustit 
místnost pracoviště aniž toto oznámil příslušnému radiologickému asistentovi. Do místností, ve kterých je umístěna 
vyšetřovací technika, nesmí vjíždět s vozíkem s vědrem! V případě vylití vody na podlahu hrozí úraz elektrickým 
proudem a vzniknou vysoké provozní škody na zařízení s vážným narušením provozu RDG odd. a vyšetření pacientů.   

Postup při nutnosti mimořádného úklidu pracoviště: tel. 2325 

Náhradní pracoviště pro vyšetření během úklidu: se nevymezuje 
Za OSLUŽ: J. Černý, vedoucí OSLUŽ 
Za úklid. firmu SaJ: R. Pivnička, provozní manažer 
Za RDGB: D. Vovsová, vrchní laborantka 
Platnost od: 9.6.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ 
Radiodiagnostické oddělení Bory 

 

Plán úklidu denních místností laborantů + WC + sprcha ve 3.NP pavilonu 59 
Rozsah prostor: je vyznačen v přiloženém plánku  

Dny v týdnu, ve kterých probíhá úklid: pondělí, středa, pátek 

Doba zahájení a ukončení výkonu: 9,00 - 10,00 hod. 
Za vpuštění pracovníka úklidu a s tím spojené povinnosti odpovídá: obsluha pracoviště C dle rozpisu práce 
radiologických asistentů 

Úkony provedené pracovníkem úklidu: vysypání odpadkového koše, setření prachu z volně přístupných ploch, 
dezinfekční umytí umyvadla a sanitární keramiky, dezinfekční vytření podlahy nebo vyluxování koberce. Podrobný rozsah 
a četnosti úklidu pro konkrétní typy prostor jsou uvedené v „Harmonogramu úklidových prací služeb“ pro RDG Bory. 

Použité hygienické a desinfekční prostředky: čisticí prostředky REAL + LANCI na sanitární keramiku a dezinfekční 
prostředky dle platného „Dezinfekčního plánu“ pro smluvní úklid Bory. 

Nutnost větrání během a po úklidu: uklízečka v rámci úklidu okna neotevírá s výjimkou mimořádného mokrého čištění 
koberců a to po dohodě s personálem pracoviště. 
UPOZORNĚNÍ: pracovník úklidu se nesmí jakkoli dotýkat technických komponent v místnosti, zasáhnout je 
ostřikem vody, otevírat okna či přístupové dveře do pracoviště bez vědomí radiologického asistenta, opustit 
místnost pracoviště aniž toto oznámil příslušnému radiologickému asistentovi. Do místností, ve kterých je umístěna 
vyšetřovací technika, nesmí vjíždět s vozíkem s vědrem! V případě vylití vody na podlahu hrozí úraz elektrickým 
proudem a vzniknou vysoké provozní škody na zařízení s vážným narušením provozu RDG odd. a vyšetření pacientů.   

Postup při nutnosti mimořádného úklidu pracoviště: tel. 2325 

Náhradní pracoviště pro vyšetření během úklidu: se nevymezuje 
Za OSLUŽ: J. Černý, vedoucí OSLUŽ 
Za úklid. firmu SaJ: R. Pivnička, provozní manažer 
Za RDGB: D. Vovsová, vrchní laborantka 
Platnost od: 9.6.2014 
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