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Krátká příručka o dodržování prostorových a hygienických požadavků na 
staveništích během koronavirové pandemie

Minimální požadavky pro vybavení stavenišť toaletami a místnostmi na přestávku a převlékání 
jsou stanoveny v nařízení pro pracoviště a v příslušných pravidlech pro pracoviště (ASR A4.1). 
Ty platí i během koronavirové pandemie. Navíc platí zvýšené požadavky kvůli pandemii, které se 
týkají řádného čištění. Proto dochází k použití TRBA 500, dokud existuje infekční riziko 
způsobené koronavirovou pandemií. Následující krátkou příručku byste měli využít jako podporu 
pro stanovení a zavedení požadavků pro vaše pracoviště.

Informace o staveništi 

Celkový počet zaměstnanců současně: 

Muži:                                                                                Ženy:  

Začátek: Konec:  (Doba trvání: ) 

Sanitární 
zařízení 

Maximální počet 
zaměstnanců, kteří 
zpravidla používají 
sanitární zařízení 

Umyvadla Sprchy Toalety/ 
pisoáry 

Výběr 

Společné použití  
(ž + m) povoleno, 
ne v případě více 
než 6 zaměstnanců 
od každého pohlaví 
na pracovišti, a 
časově oddělené 
používání. 

≤ 5 1 0 1* 

6 - 10 2 0 1* 

11 - 20 3 1 2 

21 - 30 5 1 3 

31 - 40 7 2 4 

41 - 50 9 2 5 

51 - 75 12 3 6 

76 - 100 14 4 7 

dalších 30 +3 +1 +1

*pro zaměstnance mužského pohlaví se doporučuje 1 pisoár
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    Základní požadavky na toalety Výběr 

Toalety se musí nacházet v blízkosti pracoviště, tj.: 

• vzdálenost by neměla překročit 100 m, 
• vzdálenost nepřesahuje 5 minut (vzhledem k podmínkám  

na staveništi). 

 

K dispozici toaletní papír  

Úložné prostory pro osobní ochranné prostředky mimo toalety  

 
 
 

Použití záchodové buňky bez připojení  
Mobilní záchodová buňka bez připojení je dostačující,  
jsou-li splněna následující kritéria: 

Výběr 

≤ 10 zaměstnanců současně a méně než 
2 po sobě následující týdny na staveništi 

 

Každodenní čištění záchodové buňky při každodenním používání  

Toalety v časovém období od 15. 10. do 30. 4. vyhřívatelné  

Možnost umytí rukou v bezprostřední blízkosti toalet 

• Tekoucí voda z potrubí/nádrže 
• Uzavřený kanalizační systém (v kanalizaci / v nádrži) 

 

 

Čištění rukou dle hygienických požadavků tekutým mýdlem  
a jednorázovými ručníky 
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Čištění 
sanitárních 
zařízení podle 
TRBA 500 

Požadovaný  
interval 

Čisticí prostředek / 
příp. dezinfekční 
prostředek: 

Čištění: 

 
Umyvadlo 
(metoda vlhkého 
stírání příp. setření 
dezinfekčním 
prostředkem) 

 
Každý den nebo  
dle potřeby  
  
Stanovení: 
 
_______________ 

  

 
Toalety 
(metoda vlhkého 
stírání příp. setření 
dezinfekčním 
prostředkem) 

 
Každý den nebo  
dle potřeby 
  
Stanovení: 
 
_______________ 

  

 
Plochy  
(metoda vlhkého 
(resp. mokrého) 
stírání příp. setření 
dezinfekčním 
prostředkem) 

 
Každý den nebo  
dle potřeby  
 
Stanovení: 
 
_______________ 
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Odpočívárny 
 
Je odpočívárna zapotřebí? 
Zaměstnanci na staveništích musí mít k dispozici odpočívárnu nebo místo k odpočinku zpravidla na 
základě podmínek specifikovaných v ASR A 4.2, bodě 4.1, odstavci 3 *). 
*) Nezávisle na počtu zaměstnanců musí být k dispozici odpočívárna nebo místo k odpočinku, 
jestliže to vyžadují bezpečnostní nebo zdravotní důvody. (ASR A 4.2, bod 4.1 odst. 3) 
 

  Požadavky na odpočívárny splněny 

Prostory nebo místa ve staveništních vozících, 
kontejnerech nebo ve stávajících budovách. 
Determination: _____________                            

 

Prostory ≥ 6 m2  

Prostory ≥ 1 m2 pro každého zaměstnance přítomného ve stejnou 
dobu, včetně židle a stolu 

 

Světlá výška prostoru ≥ 2,30 m  

Intenzita osvětlení ≥ 200 lx  

Teplota místnosti během přestávek ≥ +21 °C  

Větraný prostor  

Snadno čistitelný inventář  

Nádoba na odpadky s krytem  

 

Čištění podle 
TRBA 500 

Požadovaný  
interval 

Čisticí prostředek / 
příp. dezinfekční 
prostředek: 

Čištění: 

Plochy: 
podlahy, pracovní 
plochy (např. stoly), 
ostatní kontaktní 
plochy   
 
(např. kliky dveří) 
(metoda vlhkého (resp. 
mokrého) stírání příp. 
setření dezinfekčním 
prostředkem) 
 

 
Každý den nebo  
dle potřeby  
 
 
 
Stanovení: 
 
 
_______________ 
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Šatny 
 
Je šatna zapotřebí? 
Šatna je na staveništích nezbytná, pokud nejsou v odpočívárně k dispozici žádné možnosti k 
převlečení a oddělené uložení pracovních a osobních oděvů ve vhodných skříňkách. (ASR A4.1, 
bod 8.5) 
 

        Požadavky na šatny splněny 

0,5 m² na osobu   

2 skříňky na osobu o rozměru 30 x 50 x 180 cm  

Na 4 osoby 1 židle  

 
 

Čištění podle 
TRBA 500 

Požadovaný  
interval 

Čisticí prostředek / 
příp. dezinfekční 
prostředek: 

Čištění: 

Plochy: 
podlahy, pracovní 
plochy (např. stoly), 
ostatní kontaktní 
plochy 
 
(např. kliky dveří) 
(metoda vlhkého 
(resp. mokrého) 
stírání příp. setření 
dezinfekčním 
prostředkem) 

Každý den nebo  
dle potřeby 
  
Stanovení: 
 
_______________ 
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Osobní 
hygienická 
opatření 

Jak? Kdy? 

1. Čištění rukou Naneste tekuté mýdlo z dávkovače 
na vlhké ruce a třete po dobu cca 
20 až 30 sekund, důkladně 
opláchněte a opatrně osušte 
jednorázovými ručníky. 

• Po znečištění 
• Před a po použití toalet 
• Před přestávkou, resp. před 

manipulací s potravinami 
• V případě potřeby 

2. Ochrana kůže 
a péče o kůži 

Po odebrání z dávkovací lahvičky, 
resp. trubičky vmasírujte do kůže. 

• Před znečišťujícími pracemi 
nebo pracemi ve vlhku 

• Po čištění rukou 

3. Hygienická 
dezinfekce rukou 

Odeberte dostačující množství 
dezinfekčního přípravku (cca 3 až 
5 ml) z dávkovače a vtírejte cca 
30 sekund do suchých rukou. 
Nepoužívejte vodu. 

Po kontaktu s potenciálně infekčním 
nebo mikrobiálně kontaminovaným 
materiálem nebo povrchy (např. 
exkrementy nebo krví; znečištěná 
záchodová sedátka apod.). 

 
Správné mytí rukou: www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-
suche/medium/plakat-infektionen-vorbeugen-richtiges-haendewaschen-schuetzt/ 
 
 

 

        Datum:  
 
-------------------------------------------------   --------------------------------------------- 
Firma/razítko       Podpis 
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