
Příloha č.1: Vzor evidenčního listu pro přepravu nebezpečných odpadů [29] 

 

 



Příloha č. 2: Vzor identifikačního listu [29] 

IDENTIFIKAČNÍ  LIST  NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

 
1. Název odpadu podle Katalogu odpadů:                                   Kategorie: N 
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s 

ohledem   

na prevenci infekce 
 

2. Kód odpadu podle  Katalogu odpadů:   
3.   Kód odpadu podle ADR:  
 

4.Původce odpadu nebo oprávněná osoba 
 
Firma / název/ :  

Ulice:                 

Místo a PSČ 

IČO 

Osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu:     

 

Telefon/fax:    

 

5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:  
Pevný i kapalný odpad biologicky kontaminovaný např. obvazový materiál, použité 

chirurgické materiály, pleny a podložky, odpad z laboratoří apod.    

 
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:  

          Infekčnost, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při 

odstraňování, ekotoxicita. 

         

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:  
         7.1     Technická opatření: Skladovat v důkladně uzavřených nádobách 

zabezpečených před účinky atmosférických vlivů, zamezit přístupu nepovolaným 

osobám.   

Zabránit úniku do vod. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Při manipulaci s odpadem 

důsledně dodržovat hygienické předpisy – mytí rukou, používání osobních 

ochranných pracovních pomůcek atd. 

 

          7.2    Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky: 

 

- Dýchací orgány :  respirátor 

- Oči:                   :  ochranné brýle 

- Ruce:                 : ochranné rukavice 

- Ostatní části těla: ochranný oděv 

7.3 Protipožární vybavení: Nakládat s odpadem v souladu s předpisy požární 

ochrany. Nehasit vodou z důvodu možného odplavení škodlivin! 

Vhodným přístrojem je práškový.  



8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech: 
         8.1      Při rozsypání shromáždit do původního nebo náhradního obalu. 

Kontaminované místo dle potřeby asanovat desinfekčními prostředky. Zabránit 

případnému úniku do vod! 

                     

8.2 První pomoc:  

Při zasažení očí: vypláchnout proudem vody a zajistit lékařskou pomoc.    

Při vdechnutí: postiženého přemístit na čerstvý vzduch a zajistit lékařskou pomoc.          

Při zasažení pokožky: omýt vodou a mýdlem, popř. desinfekčním prostředkem. 

                  

8.3 Další pokyny: Při projevech nevolnosti a jiných obtíží je nutné lékařské 

ošetření.  

 

8.4 Telefonické spojení 

 

Hasiči:                             150 

Zdravotní služba:            155 

Policie:                            158 

SOS :                               112 
 

9. Ostatní důležité údaje: 
 
Toxikologické údaje: Odpad obvykle bez toxických účinků, avšak s možností vysoké 

infekčnosti. 

Ekologické údaje : Možnost vyluhovatelnosti škodlivin nebo infekčních kmenů do 

vod, proto je nutno považovat odpad za vysoce rizikový pro životní prostředí.  

Další údaje: 

 

 

10.  Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá: 
        

Firma:  

 

Ulice:  

 

Místo:                                                            PSČ:   

 

IČ:  

 

Osoba oprávněná: 

 

Telefon:                                                          Fax:   

 

Datum vyhotovení:     

                                                                            Podpis a razítko  

 

 

 



 

 
 

Příloha č. 3: Schéma spalovny SPOVO a.s. [30] 
 


