6.17.10.5. Zraková zátěž
http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/kategorizacepraci/zrakova-zatez
Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 3 kategorií. Podmínky
ochrany zdraví při práci se zrakovou zátěží stanovuje Nařízení vlády č.
361/2007 Sb.
Prací se zrakovou zátěž se rozumí trvalá práce
spojená s náročností na rozlišení detailů
,
vykonávaná za zvláštních světelných podmínek
,
spojená s používáním zvětšovacích přístrojů, sledováním monitorů
nebo se zobrazovacími jednotkami
,
spojená s neodstranitelným oslňováním.

Kategorie druhá
Do druhé kategorie se zařazuje práce vykonávaná po dobu delší než 4
hodiny za směnu,
se zařízeními určenými k nepřetržitému monitorování činností
strojů nebo zařízení, nebo kontrole výroby nebo výrobků
prostřednictvím obrazovkových terminálů,
spojená s náročností na rozlišení detailů, kdy je nutno rozlišit části
pozorovaného předmětu, aby byl správně identifikován, nebo je
nutno rozlišit pozorovaný předmět od pozadí, nebo
vykonávaná za zvláštních světelných podmínek, kdy pracovní
postup vyžaduje zvláštní druh osvětlení z důvodu technického
požadavku, nebo jde o práci vykonávanou jen při umělém nebo
sdruženém osvětlení, při níž se rozlišují barvy, odstíny nebo

detaily.

Kategorie třetí
Do třetí kategorie se zařazuje práce vykonávaná po dobu delší než 4
hodiny za směnu,
při níž je osoba zároveň souběžně exponována alespoň dvěma
faktorům uvedeným v kategorii druhé,
spojená s technicky neodstranitelným oslňováním, nebo
kterou lze vykonávat jen pomocí zvětšovacího přístroje.
Minimální opatření k ochraně při práci
Prací spojenou s náročností na rozlišení detailů se rozumí práce, při níž
je vidění zaměstnance ztíženo velikostí či tvarem detailu, jeho pohybem
nebo jasovým či barevným kontrastem v místě zrakového úkolu.
Prací vykonávanou za zvláštních světelných podmínek se rozumí práce
vykonávaná při určené barvě světla nebo při neodstranitelném kolísání
jasu v prostoru zrakového úkolu nebo jeho okolí.
Prací se zobrazovací jednotkou se rozumí práce vykonávaná
zaměstnancem jako pravidelná součást jeho obvyklé pracovní činnosti
na soustavě zařízení, které obsahuje zobrazovací jednotku, klávesnici
nebo jiné vstupní zařízení, software nebo další volitelné příslušenství.
Práce se zrakovou zátěží musí být v zájmu omezení jejího nepříznivého
vlivu na zdraví zaměstnance přerušována bezpečnostními přestávkami
v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce
nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.
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