Pokyny k použití jednorázových rukavic
Postupující rozvoj pandemie koronaviru (COVID-19) má za následek celosvětový nedostatek osobních
ochranných prostředků (OOP) – rukavic, obličejových masek, respirátorů čistících vzduch, brýlí, obličejových
štítů, respirátorů a dezinfekčních prostředků. Položky OOP jsou nyní vzácným a ceněným zbožím. V reakci na
tento globální nedostatek společnost CoorsTek stanovila několik obecných pokynů k používání jednorázových
rukavic a množství, které je potřeba mít na skladě, aby se předešlo narušení výrobních operací v souvislosti s
OOP.
Správa skladových zásob
• Udržování úrovně zásob: Všechny globální závody by měly usilovat o to, aby měly k dispozici zásoby
na dva až tři měsíce.
• Nákup: Využijte upřednostňované dodavatele společnosti CoorsTek (například Fastenal nebo Motion
Industries) jako první možnost pro doplnění. Pokud vaše výchozí/přesné požadavky na položky
nemohou být splněny, spolupracujte s místním zástupcem společností Fastenal nebo Motion Industries
na stanovení a schválení alternativních položek, které jsou snadněji dostupné.
• Stanovení bezpečných skladovacích míst: Je potřeba, aby závody odstranily zásoby jednorázových
rukavic ze „skladišť na volném prostranství“ nebo „automatů poskytovaných dodavatelem“, aby se
lokálně zachovalo jejich množství. Vedoucí pracovníci / manažeři je mohou podle potřeby distribuovat
zaměstnancům.
Správa používání a opětovného použití
• Rukavice vyměňte, pokud je narušena jejich celistvost. Příklady: trhliny, roztržení, chemická degradace.
Pokuste se rukavice co nejvíc opětovně používat, aniž by to mělo dopad na bezpečnost našich
zaměstnanců.
• Pokud je to možné, omyjte rukavice mýdlem a vodou – aby se mohly dále používat.
• Pokuste se omezit počet rukavic použitých na směnu, na osobu, opět aniž by to mělo dopad na
bezpečnost našich zaměstnanců. Vyměňujte rukavice na přestávky/oběd a/nebo rukavice, které neplní
svou funkci. Doporučuje se nepoužívat více než čtyři páry rukavic na směnu, na zaměstnance.
• Pokud je možné při procesech bezpečně využívat opakovaně použitelné rukavice, závody by měly tyto
možnosti na místní úrovni posoudit. Zvažte využití použitých rukavic při jiných částech operace, při
nichž je možné použité rukavice bezpečně upotřebit.
Své dotazy týkající se používání rukavic směřujte na místního zástupce pro zdraví a bezpečnost na pracovišti.

