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Práce s osobními ochrannými 

pomůckami (OOPP)-

postup oblékání



DEZINFEKCE

1/Před použitím OOPP pro 

práci s podezřelým nebo 

potvrzeným případem 

COVID-19 by měla být 

provedena řádná hygiena 

rukou podle mezinárodních 

doporučení.



PLÁŠŤ

2/První OOPP, která má být 

oblečena , je plášť. Existují 

různé typy plášťů (jednorázové, 

opakovaně použitelné);  Při 

použití pláště se zadním 

zapínáním, jak je ukázáno níže, 

druhý pracovník by měl při 

zapínání na zádech pomáhat .



RESPIRÁTOR

3/ Po oblečení pláště se 

doporučuje pokračovat s 

respirátorem, který chrání před 

vdechováním kapiček a částic. 

ECDC navrhuje, aby respirátory 

FFP2 nebo FFP3  byly použity 

pro všechny postupy při 

vyšetřování podezřelého nebo 

potvrzeného případu COVID-19. 

Po nasazení respirátoru je 

důležité provést montážní test 

podle pokynů výrobce. 



BRÝLE

4/ Jakmile je respirátor 

správně nasazen, nasaďte si 

ochranné brýle. Umístěte 

brýle přes popruhy masky .



RUKAVICE

5/Po brýlích jsou další 

rukavice. Při nošení rukavic 

je důležité natáhnout rukavici 

tak, aby zakrývala zápěstí 

přes manžety pláště .



Práce s ochrannými pomůckami-

svlékání po vyšetření pacienta
• Po vyšetření pacienta je odstranění  OOPP 

kritickým a důležitým krokem, který je 

třeba pečlivě provést, aby nedošlo ke 

kontaminaci, protože OOPP by nyní mohly 

být kontaminovány. 



Použité rukavice
1/ Nejprve  jsou rukavice 

odstraněny, protože jsou 

považovány za silně 

kontaminované .  Rukavice by 

měly být odstraněny v osmi 

krocích (viz obrázek).  Rukavice 

(8) zlikvidujte v koši na infekční 

odpad



Hygiena rukou a 

nové rukavice

Po odstranění rukavic by měla 

být provedena hygiena rukou a 

měl by se obléci nový pár 

rukavic. 

Používání nového páru rukavic 

zabrání samovolné kontaminaci.



Svlékání pláště

Po natažení nového páru rukavic by 

měl být odstraněn plášť. Při 

používání pláště se zadním 

zapínáním (jak je používáno v tomto 

dokumentu) by měl druhý pracovník 

pomáhat při rozepínání zadní strany 

pláště. Asistent by měl nosit rukavice 

a chirurgickou maskou, kterou je 

třeba po rozepnutí pláště odstranit. Po 

odstranění rukavic asistenta by měla 

být provedena hygiena rukou pomocí 

alkoholického roztoku. Poté, co byl 

rozepnut plášť, může plášť odstranit 

zdravotnický pracovník uchopením 

zadní části oděvu (obrázek 16)  

přičemž kontaminovaná přední část 

zůstane uvnitř oděvu (viz obrázek).



Odstranění brýlí 



Odstranění 

respirátoru

Respirátor by měl být poté 

odstraněn. Při odstranění 

respirátoru by měl být prst nebo 

palec umístěn pod popruhy vzadu  

a respirátor musí být sejmut, jak 

je znázorněno na obrázku . 

Respirátor (nebo chirurgická 

maska) by měl být po vyjmutí 

zlikvidován. Během odstraňování 

se nedotýkejte respirátoru 

rukavicemi (s výjimkou 

elastických popruhů). Viz 

Obrázek.



Závěrečné 

odstranění 2. 

páru rukavic a 

hygiena rukou

Poslední položky OOPP, které by 

měly být odstraněny, jsou 

rukavice. Rukavice by měly být 

odstraněny v souladu s výše 

popsaným postupem. Po 

odstranění rukavic je třeba 

provést hygienu rukou. 


