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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kuchyni (BOZP) 
 

Účel BOZP – zabránit vzniku úrazů na pracovišti 

 

A. Povinnosti vedení provozovny (organizace) 

1. zajistit pracovníkům bezpečné a zdravé prostředí 

2. provádět školení bezpečnosti práce 

3. seznámit pracovníky s obsluhou zařízení 

4. dbát na řádné vybavení lékárničky 

5. vést knihu úrazů 

6. zajistit pravidelné kontroly hasicího zařízení a elektrických spotřebičů 

 

B. Povinnosti pracovníků: 

Všeobecné povinnosti (platí pro každé pracoviště) 

1. na pracoviště se dostavit včas a odpočatý 

2. před prací a během ní nepoužívat omamné látky (alkohol, drogy) 

3. zúčastňovat se školení bezpečnosti, hygieny práce a obsluhy zařízení 

4. používat při práci ochranné pomůcky (oblečení, pokrývka hlavy, protiskluzová 

obuv, rukavice) 

5. neohrožovat bezpečnost a zdraví své i spolupracovníků 

6. pracovat opatrně 

7. při zvedání těžkých nádob pracovat soustředěně a požádat o pomoc 

8. oznamovat zaměstnavateli zjištěné závady na pracovišti 

9. udržovat čistotu a pořádek na pracovišti 

10. každý úraz ošetřit a nahlásit vedoucímu, při větším poranění vyhledat lékaře 

11. poskytnout první pomoc při úrazu spolupracovníka 

 

C. Povinnosti při práci v kuchyni: 

1. pracovat bez ozdob na rukou (prsteny, řetízky) 

2. mít nože vždy dobře nabroušené 

3. s noži pracovat soustředěně 

4. nože ukládat na určené místo 

5. střepy zamést (nebrat do rukou) a uložit na určené místo 

6. kluzké předměty a potraviny přidržovat suchou utěrkou 



7. při práci s horkými předměty (nádobí, víko trouby) používat „chňapku“ nebo 

utěrku 

8. případné znečištění podlahy okamžitě odstranit (vytřít) 

9. udržovat podlahy čisté a do sucha vytřené 

10. rozsypané suroviny ihned sebrat 

 

D. Bezpečnost strojního vybavení a pracoviště: 

1. stroje musí být v řádném stavu 

2. každý stroj musí být volně přístupný 

3. hlavní vypínač musí být snadno dosažitelný 

4. před obsluhou některých strojů musí být provedena instruktáž a zaškolení 

5. pracoviště musí být dobře osvětlené 

6. musí být volné únikové cesty na pracovišti 

 

Otázky 

1. Jaký je účel bezpečnosti při práci? 

2. Vyjmenuj povinnosti vedení provozovny. 

3. Vyjmenuj všeobecné povinnosti pracovníků. 

4. Vyjmenuj speciální povinnosti pracovníků při práci v kuchyni. 

5. Jaké jsou zásady bezpečnosti pro strojní vybavení a pracoviště? 

 

Zdroj: 

Marie Šebelová, Zařízení závodů, Parta 2005, ISBN 80-7320-076-7 

 


