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ODPORÚČANÝ OBSAH HYGIENOCKO-SANITAČNÉHO PORIADKU 
VEĽKODISTRIBUČNEJ SPOLOČNOSTI 

 
Hygienicko-sanitačný poriadok má byť súčasťou oficiálneho systému dokumentácie a má sa 
priebežne aktualizovať.  
Má mať číslo vydania, dátum vstupu do platnosti a dobu platnosti.  
 
Odporúčaný obsah:  
 
Hygienický poriadok 
 

1. Účel a cieľ dokumentu 
• hygienický poriadok popisuje základné hygienické zásady pracovníkov skladovej 

prevádzky 
 

2. Hygienické správanie pracovníkov  
• umývanie rúk po použití WC, po jedle, po manipulácii s odpadkami a vždy pred 

začiatkom vlastnej roboty 
• vstupovať do skladovacích priestorov vždy len v pracovnom odeve a obuvi, ktoré 

musia byť čisté  
• do priestoru skladu nie je dovolené nosiť: napr. civilný odev a obuv, tašky, kabelky, 

zapaľovače, zápalky, cigarety, osobné lieky, osobné veci, žuvačky, jedlo, pitie  
• pracovníci sú povinní informovať o svojom zdravotnom stave, ktorý by ovplyvnil 

kvalitu liekov, napr. poranenie ruky  
 

3. Hygienické správanie návštev v skladovej prevádzke 
• používanie návlekov na obuv, plášťov 

 
4. Ostatné hygienické návyky na pracovisku  

• jesť, piť a fajčiť v skladovej prevádzke je zakázané  
 

5. Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov  
• môže byť odkaz na samostatný dokument, ktorý rieši poskytovanie pracovných 

prostriedkov a pracovných odevov, ich poskytovania vzhľadom na pracovné 
zaradenie, zaobchádzanie, evidencia  

• poskytovanie ochranných nápojov pri tepelnej záťaži alebo záťaži chladom  
 

6. Hygienické opatrenia v čase pandemickej situácie a krízovej situácie (napr. 
havárie) 
• opatrenia vzťahujúce sa proti šíreniu pandémie 
• opatrenia vzťahujúce sa na ochranu zamestnancov pri vzniku krízovej situácie 
• opatrenia na prevenciu poškodenia zdravia zamestnancov a/alebo kvality tovaru 
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Sanitačný poriadok 
 

1. Účel a cieľ dokumentu  
• sanitačný poriadok určuje podmienky a postupy, ktoré minimalizujú možnosť 

kontaminácie priestoru a zabezpečujú trvalé udržiavanie skladových a súvisiacich 
priestorov v čistote  

• ak vykonáva sanitáciu externá firma, špecifikovať danú spoločnosť 
 

2. Upratovacie a dezinfekčné prostriedky a pomôcky  
• umývací stroj, vozíky, vedrá, mopy, zmetáky, handry, vysávač a iné 
• upratovacie prostriedky, dezinfekčné roztoky, príprava dezinfekčných roztokov, 

interval striedania dezinfekčných roztokov  
 

3. Upratované priestory  
• špecifikovať jednotlivé priestory (podľa dispozičného riešenia) vrátane 

chladničiek, definovať konkrétne úkony, ktoré sa v rámci sanitácie majú v daných 
miestnostiach vykonávať 

• typy upratovania (napr. denné, mesačné, týždenné, ročné, iné) 
 

4. Sanitácia motorových vozidiel a zariadení  
• určiť spôsob sanitácie, interval, záznamy  

 
5. Sanitácia vratných obalov (prepravné boxy), paliet a regálov 
• popísať systém manipulácie s vratnými obalmi, spôsob a interval sanitácie 
• popísať spôsob a interval sanitácie paliet a regálov 

 
6. Deratizácia  
• určiť interval deratizácie, spôsob, záznam  
• mapa rozloženia pascí (môže byť súčasť prílohy) 
• ak vykonáva deratizáciu externá firma, špecifikovať danú spoločnosť 

 
7. Dezinsekcia  

• určiť interval dezinsekcie, spôsob, záznamy 
• ak vykonáva dezinsekciu externá firma, špecifikovať danú spoločnosť 

 
8. Asanácia  

• v prípade, ak dôjde k porušeniu originálnych obalov je potrebné urobiť opatrenia, 
ktoré vedú k zamedzeniu rizika tak pre pracovníkov samotných, ako aj pre ostatné 
lieky. V princípe môže takáto situácia nastať v dôsledku havárie 

• popísať postup pri havárii  
• mať k dispozícii box na nebezpečné odpady. Obzvlášť nebezpečné látky sú 

cytostatiká, rádioaktívny materiál, antibiotiká, vakcíny a ostatné prípravky s vysoko 
účinnou látkou 
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9. Sanitácia v čase pandémie 
• definovať postupy výkonu sanitácie v čase pandémie v porovnaní s klasickým 

sanitačným režimom 
 

10. Odpady  
 

11. Záznamy  
• Odkazy na jednotlivé záznamy, v prílohe vzory používanej záznamovej 

dokumentácie 
 

12. Skratky a ich definície, odkazy na súvisiacu legislatívu, prípadne ŠPP 
 

13. Zoznam príloh, kópie a distribúcia dokumentu, história zmien 
 

14. Oboznámenie sa pracovníkov s dokumentom 
 
 
 
 
 
 
*Zoznam použitých skratiek 
ŠPP ‒ štandardný pracovný postup 
 


