
 

                            

                             

ÚROVNE OCHRANY PRE LABORATÓRIÁ 

  (Kontrolné a iné ochranné opatrenia pre laboratóriá)  

Opis 
Úrovne ochrany 

1 2 3 4 

1 
Laboratórne miestnosti  

– izolácia:1) 

nevyžaduje sa nevyžaduje sa vyžaduje sa vyžaduje sa 

 

2 

Laboratórium 

hermeticky 

uzatvoriteľné na 

dezinfekciu plynom 

nevyžaduje sa nevyžaduje sa vyžaduje sa vyžaduje sa 

  Vybavenie (zariadenie laboratória) 

3 Ľahko umývateľné 

povrchy odolné vode, 

kyselinám, zásadám, 

rozpúšťadlám, 

dezinfekčným látkam 

a dekontaminačným 

činidlám 

vyžaduje sa 

(pracovné stoly) 

vyžaduje sa 

(pracovné stoly) 

vyžaduje sa 

(pracovné 

stoly, podlaha) 

vyžaduje sa 

(pracovné stoly, 

podlaha, strop, 

steny) 

4 Vchod do laboratória 

cez dekontaminačnú 

miestnosť 2)  

nevyžaduje sa nevyžaduje sa voliteľné vyžaduje sa 

5 Nižší tlak úmerný 

tlaku okolitého 

prostredia 

nevyžaduje sa nevyžaduje sa vyžaduje sa 

okrem3) 

vyžaduje sa 

6 Odsávaný a vháňaný 

vzduch do laboratória 

by mal byť HEPA-

filtrovaný 

nevyžaduje sa nevyžaduje sa vyžaduje sa 

(HEPA)4) 

odsávaný 

vzduch 

okrem3) 

vyžaduje sa 

(HEPA)4) vháňaný 

aj odsávaný 

vzduch 

7 Aseptický box nevyžaduje sa voliteľné vyžaduje sa vyžaduje sa 

8 Autokláv v areáli v budove v mieste5) v laboratóriu         

s dvomi dvierkami 

  



 

Systém práce 

 9  Zákaz vstupu nevyžaduje sa vyžaduje sa vyžaduje sa vyžaduje sa 

 10  Označenie bionebezpečia 

na  dverách 
nevyžaduje sa vyžaduje sa vyžaduje sa vyžaduje sa 

 11  Zvláštne opatrenie na 

kontrolu aerosólu 

v ovzduší 

nevyžaduje sa vyžaduje sa  

minimalizovať 
vyžaduje sa 

zamedziť 
vyžaduje sa 

zamedziť 

 13   Sprcha nevyžaduje sa nevyžaduje sa voliteľné vyžaduje sa 

 14  Ochranný odev vhodný  ochranný 

odev 

vhodný ochranný 

odev 

vhodný  

ochranný odev 

a (voliteľné) 

obuv 

úplná výmena  

odevu a obuvi  

pred vstupom 

i výstupom 

 15  Rukavice nevyžaduje sa voliteľné vyžaduje sa vyžaduje sa 

 16  Účinná kontrola  

vektorov (napríklad  

hlodavcov a hmyzu) 

voliteľné vyžaduje sa vyžaduje sa vyžaduje sa 

Odpad 

 17   Inaktivácia geneticky 

modifikovaných 

mikroorganizmov 

a geneticky 

modifikovaných 

organizmov 

v odpadových vodách, 

z umývadiel na umývanie 

rúk, spŕch a v podobných 

odpadových vodách 

nevyžaduje sa nevyžaduje sa voliteľné vyžaduje sa 

 18  Inaktivácia geneticky 

modifikovaných 

mikroorganizmov 

a geneticky 

modifikovaných 

organizmov 

v kontaminovanom 

materiáli a v odpade 

voliteľné vyžaduje sa vyžaduje sa vyžaduje sa 

  



 

Iné opatrenia 

 19  Laboratórium musí mať svoje 

vlastné vybavenie 

nevyžaduje sa nevyžaduje sa voliteľné vyžaduje sa 

 20  Laboratórium musí mať  

pozorovacie okienko alebo 

alternatívne zariadenie tak, že môžu 

byť prítomní v laboratóriu videní 

voliteľné voliteľné voliteľné vyžaduje sa 

 

1) Izolácia – laboratórium je oddelené od iných miest v budove alebo je v oddelenej budove.  
2) Dekontaminačná miestnosť (vstupná hygienická slučka) – vchod musí byť cez dekontaminačnú miestnosť, t. j. komoru izolovanú 

od laboratória. Čistá strana dekontaminačnej miestnosti musí byť oddelená od zakázanej strany prezliekarňou alebo sprchami, a 

ak je to možné, blokovacími dverami.  
3) Činnosti, pri ktorých sa prenos vzduchom nevyskytuje. 
4) HEPA (High efficiency particulare air) = filter s vysokou účinnosťou odstraňujúci častice zo vzduchu. Ak sa používajú vírusy, 

ktoré nie sú zadržané HEPA-filtrami, sú na odsávanie vzduchu nevyhnutné dodatočné požiadavky. 
5) Len schválené postupy, ktoré dovoľujú bezpečný prenos materiálu do autoklávu mimo laboratória a ktoré zabezpečujú 

rovnocennú úroveň ochrany. 
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