Zaměstnání
Teplé dny v práci musíte zvládnout
Je vám v práci horko? Stačí,
když vám zaměstnavatel zajistí
přístup k pitné vodě.
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Léto je v plném proudu. Dobrá
zpráva pro školáky a dovolenkáře.
Horší pro ty, kteří jsou v práci.
V první řadě je třeba vědět, že
každý zaměstnavatel má základní povinnost - vytvářet bezpečné a
zdraví neohrožující pracovní prostředí a neustále vyhledávat a zároveň odstraňovat potenciální rizika.
Tedy řešit i vysoké, či nízké teploty
na pracovišti.
Pokud je tedy horko na pracovišti
takové, že ohrožuje vaše zdraví, tak
je povinností zaměstnavatele toto
řešit. Zákon ale nestanovuje jak a
kdy.
Ztížené podmínky na pracovišti,
včetně nadměrného horka, tak dále
řeší především Nařízení vlády č.
361/2007 Sb. a jeho pozdější novely.
Tato nařízení stanovují podmínky ochrany zdraví při práci, řeší
zátěž teplem na pracovišti a shrnují
požadavky, které musí zaměstnavatel splnit.
Logicky se nařízení vztahuje především na zaměstnání, která jsou
vystavena nadměrné teplotní zátěži,
jako je například práce v hlubinném

dole nebo práce venku při extrémních teplotách. Nařízení ale zároveň
stanovuje některá základní pravidla
pro práci v kanceláři.
Stanovená teplota pro kancelářskou a administrativní práci s minimální celotělovou aktivitou je 27 °C.
Práce vsedě s lehkou prací rukou a
paží je 26 °C. Řidiči tramvají, traktorů, trolejbusů, autobusů mají práci
mít bez omezení do 32 °C.
Pracovníci ve stavebnictví do 30 °C,
v hlubinných dolech do 20 °C.
Zaměstnavatel je povinen obstarat
zaměstnancům ochranné nápoje.
Za ochranný nápoj během teplých
dnů se považuje přírodní minerální voda, pramenitá voda nebo jiná
voda splňující podmínky, tedy například i pitná voda (volně dostupná z
kohoutku).
Co když zaměstnavatel ochranné nápoje odmítá poskytnout? To
může být problém, ale zejména pro
něj.
Pokud se setkáte s tím, že vám
zaměstnavatel ochranný nápoj
odmítne poskytnout, a to i přes to,
že na něj prokazatelně dle zákona
máte právo, obraťte se na hygienickou stanici ve vašem městě nebo
kraji, případně rovnou na inspektorát práce. Zaměstnavateli hrozí
za nedodržování těchto povinností celkem vysoké sankce, a to až do
výše dvou milionů korun.
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