Karlovarská krajská nemocnice a.s
Bezručova 1190/19, 360 01, Karlovy Vary
IČ: 263 65 804, DIČ: CZ-26365 804 zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka1205

Vstupní povinná školení
Školení probíhá dne …………………….. budova F přízemí v 9,00 hod.
Osobní číslo:

Příjmení, jméno, titul:
Datum nástupu do
zaměstnání:

Typ školení

Název pracoviště:
Podpis, datum a razítko
školitele provedeného školení

Rozsah školení

Absolvováním školení BOZP pro zaměstnance se závěrečným ústním
přezkoušením, splňuje kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon
profese BOZP ve smyslu příslušných ustanovení § 102 a § 10 zákona
Školení bezpečnosti
č. 262/2006 Sb., (Zákoník práce) v platném znění.
a ochrany zdraví při
práci (BOZP)
O provedeném školení je k dispozici podrobný záznam uložený v osobní
složce vedoucího zaměstnance příslušného oddělení/úseku.

Školení požární
ochrany (PO)

Školení hygieny
rukou

Školení kvality

Absolvováním školení PO pro zaměstnance se závěrečným ústním
přezkoušením, splňuje kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon
profese PO ve smyslu příslušných ustanovení § 102 a § 10 zákona
č. 262/2006 Sb., (Zákoník práce) v platném znění.
O provedeném školení je k dispozici podrobný záznam uložený v osobní
složce vedoucího zaměstnance příslušného oddělení/úseku.

Základní zásady mytí rukou při poskytování zdravotních služeb. Hygienické
mytí rukou ve zdravotní péči, dezinfekce rukou. Dodržování doporučených
postupů, správná technika podle platné legislativy.
Charakteristika nemocničního prostředí, výskyt různých mikroorganismů
vč. multirezistentních, bariérová opatření.
Péče o ruce, používání rukavic, OOPP, bezpečnost a kvalita.
Absolvováním školení bude zaměstnanec seznámen se způsobem
řízení kvality a nástroji, které jsou používány v SMQ a jsou realizovány
v KKN.

Školení informační Školení základů PC a školení ostatních objednávkových a informačních
technologie (IT)
systémů.

Školení
nemocničního
informačního
systému

Školení GDPR

Školení v NIS FONS Akord dle pracovního zařazení.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů

Povinnosti při jízdě na pozemních komunikacích, pravidla silničního
Školení řidičů
referentů dle zákoníku provozu, povinná výbava vozidel,pracovní režim řidičů,odborná a zdravotní
práce a nařízení vlády způsobilost,předpisy ohledně technického stavu vozidel, oprava a údržba
č. 168/2000 Sb.
vozidel, lékárnička, poskytování první pomoci apod.

V Karlových Varech
dne:
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Podpis zaměstnance:

Podpis nadřízeného:
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