PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
DOMU SMÚTKU

Obec: S U Č ANY
Sídlo: Nám. SNP Č. 8
Prevádzkovateľ: Obec Sučany
Dom smútku: Sučany
Sídlo: ul. Hlavná č.21

1. Priestory:
obradná miestnosť
miestnosť pre zamestnancov pohrebnej služby
nárad'ovňa
dve chladiace miestnosti
miestnosť na poslednú rozlúčku so zomrelým
miestnosť pre účinkujúcich evo a rím.kat. farnosti
miestnosť pre spevokol
sklad
miestnosť na hudobnú reprodukciu
tri hygienické zariadenia /WC/

2. Prevádzka domu smútku:
vetranie je prirodzené /dvere, okná/ aj nútené ventiláciou
chladiace miestnosti majú kapacitu 3-4 miesta, teplota chladenia
miestnosť pre zamestnancov je vybavená umývadlom, s možnosťou uloženia odevu
v skriniach. Na pracovné náradie je určená osobitná miestnosť.
upratovanie v dome smútku je zabezpečené po každom pohrebe a to vysávanie,
umývanie, utieranie prachu. Umývanie okien a pranie záclon a ostatných
dekoratívnych látok 4-krát do roka.
chladiace zariadenia sa umývajú a dczinfikujú po každom pohrebe na to určenými
prostriedkami.

3. Objekt domu smútku je napojený na inžinierske siete:
pitná voda z obecného vodovodu
odpad je zvedený do vybudovanej žumpy
príprava teplej vody je zabezpečená elektrickým bojlerom
osvetlenie elektrikou stropnými svietidlami
v každej miestnosti, v obradnej aj bočnými
na stenách a stojanovými svietnikmi pri katafalku
vykurovanie priestorov pre zamestnancov a účinkujúcich - elektrickými ohrievačmi

4. Dekontaminácia

pracovných pomôcok a prostredia.

Dekontaminácia sa vykonáva postupmi s rôznym
AI Mechanickou očistou
B/ Dezinfekciou

stupňom účinnosti:

Hlavné zásady správne uskutočnenej dezinfekcie:
musí sa dodržať správna /predpísaná/ koncentrácia dezinfekčného prostriedku.
Dezinfekčne prostriedky sa riedia pitnou vodou tak, že do odmeraného množstva vody
sa pridá odmerané množstvo prípravku, ktorý sa považuje z 100 %.
- dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé /starnutím rýchlo klesá ich účinnosť/,
čo najkratšiu dobu pred použitím.
- pri dezinfekcii povrchov sa zachováva dvojetapový postup - najskôr mechanická
očista, potom vlastná dezinfekcia. 1. a 2. etapu možno spojiť, za použitia vhodnej
kombinácie dezinfekčných a saponátových - dctergentných prostriedkov. Aj pri
jednoetapovom postupe, pri použití dezinfekčných prostriedkov s čistiacim účinkom je
vhodné vopred odstrániť hrubé nečistoty.
- musí sa dodržať potrebná /predpísaná/ doba pôsobenia dezinfekčného prostriedku.
5. Identifikácia rizík a súvisiace špecifiká pri poskytovaní služieb, preventívne
opatrenia, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Faktory pracovného prostredia:
AI Biologické faktory
súvisiace s prenosom chorôb vyvolávaných choroboplodnými mikroorganizmami
Preventívne opatrenia:
dodržiavaním zásad osobnej hygieny personálu
personál si musí dôkladne umývať ruky /tečúcou teplou vodou a mydlom!
k dispozícii sú potrebné osobné ochranné pomôcky /ochranné rukavice/, vrátane
vhodného pracovného odevu. Odev sa udržiava v čistote.
B/ Chemické faktory
dezinfekčné prostriedky: dráždivý účinok na pokožku a respiračný systém,
alergizujúci účinok
Preventívne opatrenia:
dodržiavanie postupov pre prácu s prípravkami podl'a doporučení výrobcu
ochrana pred možným kontaktom používaného dezinfekčného prostriedku s pokožkou
je zabezpečená používaním ochranných rukavíc
ochrana dýchacích ciest - vetranie prirodzené a nútené.
6. Spôsob nakladania s odpadom
Likvidácia - zhromažďovanie a odvážanie odpadu je riešené zmluvne s firmou Brantner
s.r.o. Martin.
7. Záverečné ustanovenia:
V objekte domu smútku sú priebežne dopÍňané dostatočné množstvá čistiacich a dezin
fekčných prostriedkov i toaletných potrieb. Tiež je vybavený lekárničkou prvej pomoci
s normalizovaným obsahom podl'a požiadaviek platnej normy.
Prehliadka priestorov sa kontroluje v časových intervaloch - l-krát za mesiac.
Prevádzkový poriadok bude priebežne upravovaný a udržiavaný v súlade s platnou
legislatívou na ochranu zdravia I'udí.

