Vážení odboráři, vážení kolegové,
vedení odborové organizace OS ZSP ČR zdravotnická záchranná služba JmK, p. o., se chce
vyjádřit k dopisu pana ředitele, který Vám byl zaslán a taky umístěn na intranetu ZZS JmK.
Nákupem pracovních triček, na jejichž výrobu bylo použito umělé vlákno, nám práce nebyla
usnadněna, ale právě naopak. Trička nepropouští vlhkost – rozvod vlhkosti textilií je
průměrný až podprůměrný. Dochází ke špatnému šíření vlhkosti, což může vést ke vzniku
míst, na nichž se vlhkost koncentruje, to může vyvolat pocit vlhkosti na pokožce a následný
pocit diskomfortu. Trička se musí často měnit a dávat do prádla (s propoceným tričkem jezdit
několik výjezdů za sebou je nepříjemné jak pro kolegy, tak pro pacienty, kterým pak určitě
nevoníme), a tím se zvyšují náklady na praní OOPP. Bohužel pan ředitel opominul zmínit také
kalhoty, které jsou rovněž problematické. Znovu bychom chtěli požádat pana ředitele, aby si
nové OOPP oblékl, šel se s batohem na zádech projít v tropických vedrech a potom psal své
vyjádření o kvalitě OOPP.
Komise na nákup nových OOPP byla vytvořena jen z vedoucích pracovníků. Ze zápisu vedení
organizace – náměstek ZP MUDr. Zvolánek: „…bude ustanovena nová komise OOPP
z vedoucích zaměstnanců z důvodu odpovědnosti za poskytování OOPP…“ Jen pro
doplnění: komise ani zaměstnanci, kteří nové OOPP posuzovali, se nemohli vyjadřovat ke
kvalitě a složení materiálu. Materiál byl již dopředu vybrán vedením organizace, a to i pro VŘ.
V komisi na nové OOPP nebyl nikdo z žádné odborové organizace. Po mnoha žádostech a
stížnosti odborů na KÚ byl teprve (po více jak roce a půl) zástupce odborů do komise zařazen.
Mimo to přišlo nařízení zaslané vrchní sestrou pro Brno - panem MB, že zaměstnanci, kteří
mají výjimku z nošení nových OOPP, mají pod nové oblečení (polokošile) nosit civilní
oblečení. Ptáme se, kdo zaměstnancům zaplatí tohle oblečení (protože jeden kus nestačí),
kde mají oblečení prát (nebudou přece infekční oblečení nosit domů) a kdo jim dá posudek,
že civilní oblečení splňuje všechny náležitosti k nošení u ZZS. Proto nařízení zaslané panem
MB pošleme k posouzení inspektorátu bezpečnosti práce.
Dávat podšít polokošile bavlnou je znovu neuvážený krok. Polokošile budou mít zhoršený
tepelný komfort a nebudou (na rozdíl od tvrzení pana ředitele) prodyšné.
Tvrzení, že reflexní barva HV nejde nastříkat na jiný, než umělý materiál, je taky zavádějící. Dle
informací od zavedených firem, které šijí OOPP pro ZZS stačí, když v látce bude jen 30%
umělého vlákna. Měli jsme možnost si prohlédnou nové OOPP u jiných ZZS a můžeme jen
tiše závidět, z jakého materiálu OOPP mají. Vedení v těchto ZZS opravdu záleží na tom, aby se
zaměstnanec v OOPP cítil příjemně i v tropických dnech.
Odborová organizace si začala dělat průzkum spokojenosti zaměstnanců s novými OOPP. Do
dnešního dne se oficiálně vyjádřilo 100 zaměstnanců. Výsledky jsou velmi tristní. 85
zaměstnanců je nespokojeno, 8 má výhradu jen k části OOPP, 3 OOPP nevadí, 4 je to jedno.

V průzkumu budeme pokračovat a výsledek předáme na KÚ a novinářům, kteří nás o to
požádali.

