Mateřská škola Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58 252 65 Holubice

PROVOZNÍ ŘÁD PRÁDELNY
1. Obsluhu zařízení prádelny – mandl, žehlení, pračka, sušička provádí zaměstnanec
seznámený s návodem na použití daného zařízení.
2. Vstup do prádelny je povolen osobám se zdravotním průkazem, zdravotně způsobilým.
3. Platí zákaz neodborné manipulace a zasahování do elektrické instalace.
4. Platí zákaz zasahování do rotující části zařízení.
5. Údržba a čištění zařízení vždy po odpojení ze sítě el. proudu.
6. Obsluha pravidelně kontroluje stav uzemnění zařízení.
7. Žehlit a prát jen textilní materiály, zákaz platí např. pro plasty apod. materiály, které by
poškodily žehličku, mandl nebo pračky.
8. Revize a kontroly elektrické instalace provádí 1x za rok revizní technik elektro zařízení.
9. Mycí, prací a čistící přípravky musí být skladovány v souladu s návodem na použití,
10. Přístup k centrálnímu vypínači, k hasicímu přístroji a únikovému východu nesmí být
omezen.
11. Každý úraz musí být neprodleně oznámen zaměstnavateli.
HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PRÁDELNY VE ŠKOLÁCH
12. Při praní prádla musí způsob zacházení s prádlem a praní zabraňovat přenosu infekčních
onemocnění.
13. Provoz prádelny nesmí negativně ovlivňovat provoz školy hlukem.
14. Vybavení prádelny musí být takové, aby bylo zabezpečeno praní prádla v řádné kvalitě.
15. Podlahy musí být protiskluzové a spádované ke vpusti; stěny musí mít omyvatelný povrch
do výše nejméně 1,80 m.
16. Použité ložní a osobní prádlo se třídí na odděleních MŠ a v prádelně !mimo sušárnu. Použité
prádlo se ukládá do obalů, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami z prádla.
17. Při veškeré manipulaci s prádlem musí být čisté prádlo dopravováno a udržováno zásadně
odděleně od prádla použitého.
18. Obaly musí být vhodné k praní, omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití.
19. Použité prádlo v obalech se skladuje ve vyčleněném prostoru. V místnostech pro skladování
použitého prádla musí být podlaha a stěny do výše nejméně 150 cm omyvatelné a
dezinfikovatelné.
20. Čisté prádlo se skladuje v uzavřených skladech čistého prádla v čistých, uzavíratelných a
pravidelně dezinfikovaných skříních nebo policích. Při přepravě se čisté prádlo musí chránit
před druhotným znečištěním.
21. platí zákaz praní soukromého prádla nebo obuvi, zákaz mytí a čištění věcí a materiálu.
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