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I.
Szko dli we czyn ni ki bio lo gicz ne –
in for ma cje ogól ne

Wpro wa dze nie

Pra ce na ra ża ją ce pra cow ni ków na dzia ła nie czyn ni ków bio lo gicz nych wy stę pu ją

na ca łym świe cie i do ty czą ka żde go spo łe czeń stwa. Sza cu je się, że w ska li ca łe go

glo bu, co naj mniej kil ka set mi lio nów lu dzi na ra żo nych jest w pro ce sie pra cy

na dzia ła nie tych czyn ni ków, a w bar dzo wie lu śro do wi skach pra cy są one głów -

nym za gro że niem. Sta no wią więc bar dzo wa żny pro blem me dy cy ny pra cy i zdro -

wia pu blicz ne go.

No wo cze sne roz wią za nia pro ble mu na ra że nia za wo do we go na czyn ni ki bio -

lo gicz ne wy ma ga ją in ter dy scy pli nar ne go po dej ścia, udzia łu wie lu śro do wisk i zmia -

ny orien ta cji dzia łań z na praw czych na za po bie gaw cze. Do tąd na ra że nie za wo do we

na czyn ni ki bio lo gicz ne ko ja rzo ne by ło przede wszyst kim z pla ców ka mi słu żby zdro -

wia. Pra cow ni cy po zo sta łych bra nż, za trud nie ni w wa run kach na ra że nia na dzia ła -

nie czyn ni ków bio lo gicz nych, po zo sta wa li po za stre fą dzia łań słu żb zaj mu ją cych się

nad zo rem nad śro do wi skiem pra cy i ochro ną zdro wia pra cu ją cych. Ochro na pra -

cow ni ków we wszyst kich ob sza rach za trud nie nia, w któ rych wy stę pu je kon takt

z ty mi czyn ni ka mi, wy ma ga uwzględ nie nia tej pro ble ma ty ki w co dzien nej prak ty -

ce dzia ła nia słu żby bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

W Pol sce za gad nie nia te od 26 ma ja 2005 r. jed no znacz nie re gu lu je roz po -

rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z 22 kwiet nia 2005 r. w spra wie szko dli wych czyn ni -

ków bio lo gicz nych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy oraz ochro ny zdro wia

pra cow ni ków za wo do wo na ra żo nych na te czyn ni ki.

Wpro wa dza ono wszyst kie za le ce nia za war te w unij nej dy rek ty wie 2000/54/WE

w spra wie ochro ny pra cow ni ków przed ry zy kiem zwią za nym z na ra że niem na dzia -

ła nie czyn ni ków bio lo gicz nych w miej scu pra cy i przy sto so wu je jej prze pi sy do pol -

skich wa run ków. Re gu lu je kwe stie ochro ny pra cow ni ków pod czas wy ko ny wa nia

czyn no ści, w trak cie któ rych wy stę pu je na ra że nie na czyn ni ki bio lo gicz ne, a ta kże
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przy wo łu je m.in. wy kaz prac na ra ża ją cych pra cow ni ków na dzia ła nie czyn ni ków

bio lo gicz nych, wśród któ rych wy mie nio no pra cę w jed nost kach ochro ny zdro wia.

1. De fi ni cja

Zgod nie z roz po rzą dze niem szko dli we czyn ni ki bio lo gicz ne to:

� drob no ustro je ko mór ko we, w tym zmo dy fi ko wa ne ge ne tycz nie, 

� jed nost ki bez ko mór ko we zdol ne do re pli ka cji lub prze no sze nia ma te ria łu

ge ne tycz ne go, w tym zmo dy fi ko wa ne ge ne tycz nie,

� ho dow le ko mór ko we,

� pa so ży ty we wnętrz ne czło wie ka, któ re mo gą być przy czy ną:

– za ka że nia,

– aler gii,

– za tru cia.

2. Kla sy fi ka cja szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych

Pod sta wą kla sy fi ka cji czyn ni ków bio lo gicz nych jest ich wpływ na zdro wie pra -

cow ni ków.

W za le żno ści od wła ści wo ści za kaź nych czyn ni ki bio lo gicz ne zo sta ły za kla sy -

fi ko wa ne do 4 grup za gro żeń. Kry te ria mi kla sy fi ka cji czyn ni ków do po szcze gól -

nych grup są:

� zdol ność wy wo ły wa nia cho ro by u czło wie ka i cię żkość jej prze bie gu,

� mo żli wość roz prze strze nia nia się cho ro by w po pu la cji,

� mo żli wość za sto so wa nia sku tecz nej pro fi lak ty ki i le cze nia.

2.1 Gru pa za gro że nia 1

Gru pa 1 za gro że nia obej mu je czyn ni ki, któ re nie kie dy wy wo łu ją cho ro by u lu -

dzi, ale wy wo ła nie jest ma ło praw do po dob ne. Czyn ni ki za li cza ne do tej gru py

prak tycz nie nie sta no wią za gro że nia dla pra cow ni ków, dla te go nie zo sta ły za miesz -

czo ne w wy ka zie szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych.

W przy pad ku pra cy z czyn ni ka mi na le żą cy mi do 1 gru py za gro że nia, prze -

strze ga nie ogól nych za sad hi gie ny okre ślo nych w obo wią zu ją cych prze pi sach jest
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wy star cza ją cym wa run kiem eli mi nu ją cym na ra że nie lub ogra ni cza ją cym sto pień

te go na ra że nia.

Do gru py 1 za gro że nia za li cza się:

– osła bio ne szcze py bak te rii sto so wa ne do pro duk cji szcze pio nek oraz osła -

bio ne szcze pion ki ży we, któ re w wy so kim stop niu utra ci ły swą pa to gen -

ność (z wy łą cze niem ba dań na uko wych nad szcze pion ka mi i ich

opra co wy wa nia),

– szcze py bak te rii prze zna czo ne do ce lów la bo ra to ryj nych oraz szcze py wy -

ko rzy sty wa ne w ce lach pro duk cyj nych, np. do pro duk cji en zy mów sto so -

wa nych w środ kach pio rą cych,

– dro żdże sto so wa ne w ce lach pro duk cyj nych (np. Sac cha ro my ces ce re vi siae

do pro duk cji wy ro bów pie kar ni czych),

– czyn ni ki bio lo gicz ne o dzia ła niu uczu la ją cym, przede wszyst kim grzy by ple -

śnio we nie któ re ga tun ki z ro dza ju Asper gil lus (np. Asper gil lus ni ger) lub

Pe ni cil lium (np. Pe ni cil lium ca mem ber tii).

2.2 Gru pa za gro że nia 2

Gru pa 2 za gro że nia obej mu je czyn ni ki, któ re mo gą wy wo ły wać cho ro by u lu -

dzi, mo gą być nie bez piecz ne dla pra cow ni ków, ale roz prze strze nie nie ich w po -

pu la cji ludz kiej jest ma ło praw do po dob ne. Za zwy czaj ist nie ją sku tecz ne me to dy

pro fi lak ty ki lub le cze nia. Do tej gru py na le żą, m.in.:

Bak te rie:

– Sta phy lo coc cus au reus (gron ko wiec zło ci sty), wy wo łu je za ka że nia ukła do -

we i skó ry,

– Sal mo nel la ty phi mu rium, wy wo łu je ostry nie żyt żo łąd ka i je lit z wy mio ta -

mi i bie gun ką,

– Clo stri dium te ta ni (la secz ka tę żca), wy wo łu je tę żec.

Grzy by:

– Asper gil lus fu mi ga tus (kro pi dlak po pie la ty), wy wo łu je grzy bi ce na rzą do -

we, aler gicz ne za pa le nie pę che rzy ków płuc nych, ast mę, aler gicz ny nie żyt

no sa,

– Mi cro spo rum spp, wy wo łu je grzy bi cę skó ry, wło sów, pa znok ci,

– Can di da al bi cans (biel nik bia ły), wy wo łu je grzy bi ce skó ry i błon ślu zo wych.
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Wi ru sy:
– po lio (wi rus cho ro by He ine go -Me di na), wy wo łu je cho ro bę He ine go -Me di -

na (pa ra liż dzie cię cy),

– wi rus ró życz ki, wy wo łu je za pa le nie sta wów, wy kwi ty skór ne, ró życz kę,

– HAV (wi rus za pa le nia wą tro by ty pu A), wy wo łu je za pa le nie wą tro by.

2.3 Gru pa za gro że nia 3

Gru pa 3 za gro że nia obej mu je czyn ni ki, któ re mo gą wy wo ły wać u lu dzi cię -

żkie cho ro by, są nie bez piecz ne dla pra cow ni ków, a roz prze strze nie nie ich w po -

pu la cji ludz kiej jest bar dzo praw do po dob ne. Za zwy czaj ist nie ją sku tecz ne me to dy

pro fi lak ty ki lub le cze nia. Do tej gru py na le żą, m.in.:

Bak te rie:
– My co bac te rium tu ber cu lo sis (prą tek gruź li cy), wy wo łu je gruź li cę,

– Yer si nia pe stis (pa łecz ki dżu my), wy wo łu ją śmier tel ną cho ro bę dżu mę.

Grzy by:
– Coc ci dio ides im mi tis, wy wo łu je za ka że nie dróg od de cho wych, 

– Bla sto my ces der ma ti ti dis (dro żdżo wiec skór ny), wy wo łu je grzy bi cę skó ry.

Wi ru sy:
– Han ta wi ru sy (z wy łą cze niem Han ta wi rus Pro spect Hill), wy wo łu je go rącz -

kę krwo tocz ną z ze spo łem ner ko wym.

2.4 Gru pa za gro że nia 3**

Gru pa 3**za gro że nia obej mu je czyn ni ki bio lo gicz ne gru py 3 mo gą ce sta no -

wić ogra ni czo ne ry zy ko za ka że nia dla pra cow ni ków, gdyż nie są za zwy czaj za kaź -

ne dro gą wziew ną. Do tej gru py na le żą m.in.:

Bak te rie:
– Shi gel la dy sen te riae typ 1 (pa łecz ka czer won ki), wy wo łu je czer won kę bak -

te ryj ną,

– Sal mo nel la ty phi (pa łecz ka du ru brzusz ne go), wy wo łu je dur brzusz ny 

(ty fus).

Wi ru sy:
– HIV (ludz ki wi rus upo śle dze nia od por no ści), wy wo łu je AIDS (ze spół na by -

te go upo śle dze nia od por no ści im mu no lo gicz nej),

– Lys sa vi rus ca nis (wi rus wście kli zny), wy wo łu je wście kli znę,
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– HBV (wi rus za pa le nia wą tro by ty pu B), wy wo łu je za pa le nie wą tro by.

Pa so ży ty:
– Echi no coc cus gra nu lo sus (ta sie miec bą blow co wy), wy wo łu je bą blo wi cę

wą tro by, płuc, mó zgu.

2.5 Gru pa za gro że nia 4

Gru pa 4 za gro że nia obej mu je czyn ni ki, któ re wy wo łu ją u lu dzi cię żkie cho ro -

by, są nie bez piecz ne dla pra cow ni ków, a roz prze strze nie nie ich w po pu la cji ludz -

kiej jest bar dzo praw do po dob ne. Do gru py 4 za gro że nia za kwa li fi ko wa no

wy łącz nie wi ru sy, m.in.:

Wi ru sy:
– wi rus Ebo la, wy wo łu je go rącz kę Ebo la,

– wi rus Las sa, wy wo łu je go rącz kę Las sa,

– wi rus ospy praw dzi wej, wy wo łu je ospę praw dzi wą.

Nie ste ty, za zwy czaj nie ist nie ją sku tecz ne me to dy pro fi lak ty ki lub le cze nia.

3. Dro gi na ra że nia

Sze reg czyn ni ków bio lo gicz nych mo że po wo do wać u czło wie ka za gro że nia

zdro wot ne (in fek cje, aler gie, dzia ła nia tok sycz ne). Wa run kiem wy stą pie nia za gro -

że nia dla zdro wia jest prze do sta nie się czyn ni ków bio lo gicz nych do or ga ni zmu

czło wie ka.

Czyn ni ki bio lo gicz ne mo gą prze do sta wać się do or ga ni zmu czło wie ka wy ko -

rzy stu jąc 3 głów ne dro gi na ra że nia:

1) in ha la cyj ną (po wietrz ną) – przez wdy cha nie po wie trza za wie ra ją ce go czyn -

ni ki bio lo gicz ne (np. gruź li ca, gry pa, le gio nel lo za, mo no nu kle oza za kaź na,

od ra),

2) skór ną – przez kon takt skó ry i błon ślu zo wych (no sa, oczu) z czyn ni ka mi

bio lo gicz ny mi (np. WZW B i C, AIDS),

3) po kar mo wą – przez je dze nie i (lub) pi cie pro duk tów za wie ra ją cych czyn ni -

ki bio lo gicz ne (np. WZW A, za ka że nie pa łecz ka mi shi gel la i sal mo nel li).

3.1 Bio ae rozo le

Bar dzo du że zna cze nie ma ją czyn ni ki bio lo gicz ne prze no szo ne dro gą po -

wietrz ną, tzw. bio aer ozo le. Są to drob ne kro pel ki pły nu lub drob ne czą stecz ki ma -

7
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te rii sta łej, któ re za wie ra ją za rod ni ki grzy bów, bak te rii, wi ru sów, czy też od dziel -

ne mi kro or ga ni zmy, pył ki ro ślin i in ne.

Ae ro zo le bio lo gicz ne mo gą od gry wać zna czą cą ro lę za rów no w po wsta wa -

niu cho rób aler gicz nych, za kaź nych i epi de mii, jak i przy ich zwal cza niu. Ze wzglę -

du na skład ja ko ścio wy oraz zna cze nie dla lu dzi i zwie rząt, wśród ae ro zo li

bio lo gicz nych wy ró żnia się sa pro fi tycz ne, za kaź ne i mie sza ne, czy li skła da ją ce się

z dwóch pierw szych. Dzia ła nie ae ro zo lu bio lo gicz ne go na układ od de cho wy mo -

że do pro wa dzić do zmian cho ro bo twór czych.

4. Wy kaz prac na ra ża ją cych pra cow ni ków na dzia ła nie
czyn ni ków bio lo gicz nych

Ist nie je prze ko na nie, że na za gro że nia bio lo gicz ne na ra że ni są przede wszyst -

kim pra cow ni cy opie ki zdro wot nej, któ rzy rze czy wi ście na co dzień ma ją kon takt

z ma te ria łem bio lo gicz nym. Rzad ko na to miast zda je my so bie spra wę, że czyn ni -

ki bio lo gicz ne od dzia łu ją na czło wie ka przy wie lu in nych ro dza jach prac. Wy kaz

prac na ra ża ją cych pra cow ni ków na dzia ła nie czyn ni ków bio lo gicz nych zo stał

okre ślo ny w za łącz ni ku nr 2 do roz po rzą dze nia w spra wie szko dli wych czyn ni -

ków bio lo gicz nych. Pra ca mi na ra ża ją cy mi pra cow ni ków na dzia ła nie czyn ni ków

bio lo gicz nych są pra ce:

1) w za kła dach pro du ku ją cych żyw ność,

2) w rol nic twie,

3) pod czas któ rych do cho dzi do kon tak tu ze zwie rzę ta mi lub pro duk ta mi po -

cho dze nia zwie rzę ce go,

4) w jed nost kach ochro ny zdro wia,

5) w la bo ra to riach kli nicz nych, we te ry na ryj nych lub dia gno stycz nych,

6) w za kła dach go spo dar ki od pa da mi,

7) przy oczysz cza niu ście ków,

8) w in nych oko licz no ściach niż wy mie nio ne po wy żej, pod czas któ rych jest

po twier dzo ne na ra że nie na dzia ła nie czyn ni ków bio lo gicz nych.

Na ra że nie na czyn ni ki bio lo gicz ne wy stę pu je pod czas wy ko ny wa nia tzw.:

� czyn no ści za mie rzo nych, tj. czyn no ści:

– bez po śred nio zwią za nych z jed nym lub kil ko ma czyn ni ka mi bio lo gicz-

ny mi,

8
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– pod czas któ rych ga tu nek czyn ni ków bio lo gicz nych jest zna ny, 

– w nor mal nych wa run kach, gdzie na ra że nie pra cow ni ków jest w wy star -

cza ją cym stop niu zna ne lub prze wi dy wal ne.

Wy stę pu ją one, np.:

■ w prze my śle bio tech no lo gicz nym – przy pro duk cji le ków, szcze pio nek,

en zy mów, żyw no ści,

■ w la bo ra to riach na uko wo -ba daw czych – przy ho dow li drob no ustro jów,

la bo ra to ryj nej ob rób ce ma te ria łu bio lo gicz ne go, opra co wy wa niu szcze -

pio nek, ba da niach z za kre su in ży nie rii ge ne tycz nej,

� czyn no ści nie za mie rzo nych, tj. ta kich gdzie czyn ni ki bio lo gicz ne nie są

przed mio tem czyn no ści ale mo gą wy stą pić jed no cze śnie z wy ko ny wa ną czyn no -

ścią, pod czas jej wy ko ny wa nia, np.:

■ w słu żbie zdro wia – czyn no ści, pod czas wy ko ny wa nia któ rych ma miej -

sce kon takt z ma te ria łem bio lo gicz nym po cho dzą cym od czło wie ka

(krew, pły ny ustro jo we itp.), np. dia gno zo wa nie, le cze nie, pie lę gna cja

i trans port pa cjen tów, la bo ra to ryj na ob rób ka ma te ria łu bio lo gicz ne go,

ho dow la drob no ustro jów,

■ w we te ry na rii – dia gno zo wa nie i le cze nie zwie rząt,

■ w go spo dar ce od pa da mi i ście ka mi – pra ce zwią za ne z za ła do wy wa -

niem, roz ła do wy wa niem i sor to wa niem od pa dów, ręcz nym otwie ra niem

wor ków z od pa da mi, pra ce w prze pom pow niach ście ków, przy pra sach

i osad ni kach z osa dem czyn nym, pra ce zwią za ne z na pra wą, kon ser wa -

cją i czysz cze niem in sta la cji oraz urzą dzeń, prze rzu ca niem kom po stu,

opró żnia niem szamb, ob słu gą to a let pu blicz nych, ob słu gą i kon ser wa -

cją to a let ru cho mych, 

■ w rol nic twie, le śnic twie, pra ce w kon tak cie z za ple śnia łym sia nem, zbo -

żem i drew nem, kon takt ze zwie rzę ta mi oraz ich wy da li na mi i wy dzie -

li na mi,

■ w prze my śle spo żyw czym i prze twór stwie mię snym – prze twa rza nie

pro duk tów po cho dze nia ro ślin ne go (np. zbo ża, chmie lu, przy praw, ka -

wy, her ba ty) oraz pro duk tów po cho dze nia zwie rzę ce go (np. mle ka,

mię sa),

■ w bi blio te kach, ar chi wach, mu ze ach – pra ce w kon tak cie z za ple śnia -

łym ma te ria łem ar chi wal nym (kon ser wa cja i czysz cze nie zbio rów).
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Zde cy do wa nie czę ściej pra cow nik ma do czy nie nia z nie za mie rzo nym wy stę -

po wa niem czyn ni ków bio lo gicz nych w miej scu pra cy. Ro dzaj stwier dzo nych czyn -

no ści ma prze ło że nie na obo wiąz ki pra co daw ców, tj. m.in. za pew nie nie

od po wied nich środ ków her me tycz no ści.

Zgod nie z prze pi sa mi w przy pad ku czyn no ści za mie rzo nych w la bo ra to riach,

w tym w la bo ra to riach dia gno stycz nych, oraz w po miesz cze niach dla zwie rząt la -

bo ra to ryj nych, któ re zo sta ły ce lo wo za in fe ko wa ne szko dli wy mi czyn ni ka mi bio lo -

gicz ny mi za kwa li fi ko wa ny mi do gru py 2-4 za gro że nia lub któ re są po dej rza ne

o za in fe ko wa nie ta ki mi czyn ni ka mi, a ta kże do pro ce sów prze my sło wych, w trak -

cie któ rych sto so wa ne są szko dli we czyn ni ki bio lo gicz ne za kwa li fi ko wa ne do gru -

py 2-4 za gro że nia, przyj mu je się od po wied nie środ ki her me tycz no ści, tj.:

� 2 sto pień her me tycz no ści, dla szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go za kwa -

li fi ko wa ne go do gru py 2 za gro że nia;

� 3 sto pień her me tycz no ści, dla szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go za kwa -

li fi ko wa ne go do gru py 3 za gro że nia;

� 4 sto pień her me tycz no ści, dla szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go za kwa -

li fi ko wa ne go do gru py 4 za gro że nia.

Na to miast, w przy pad ku tzw. czyn no ści nie za mie rzo nych w la bo ra to riach dia -

gno stycz nych oraz w po miesz cze niach dla zwie rząt la bo ra to ryj nych, pro wa dzo ne

są pra ce z ma te ria ła mi, w od nie sie niu do któ rych ist nie je nie pew ność co do obec -

no ści szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych mo gą cych wy wo ły wać cho ro by u lu -

dzi sto su je się 2 sto pień her me tycz no ści, a stop nie her me tycz no ści 3 lub 4 wte dy,

gdy za cho dzi ta ka ko niecz ność.

5. Obo wiąz ki pra co daw ców

Do obo wiąz ków pra co daw ców na le ży:

1. Uni ka nie sto so wa nia szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go, je że li ro dzaj pro -

wa dzo nej dzia łal no ści na to po zwa la, po przez je go za stą pie nie in nym czyn -

ni kiem bio lo gicz nym, któ ry zgod nie z wa run ka mi uży wa nia nie jest

nie bez piecz ny lub jest mniej nie bez piecz ny dla zdro wia pra cow ni ka.

2. Ogra ni cza nie licz by pra cow ni ków na ra żo nych lub po ten cjal nie na ra żo nych

na dzia ła nie szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go.
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3. Pro jek to wa nie pro ce su pra cy w spo sób po zwa la ją cy na unik nię cie lub zmi -

ni ma li zo wa nie uwal nia nia się szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go w miej -

scu pra cy.

4. Ozna ko wa nie sta no wisk pra cy i stref nie bez piecz nych zna kiem ostrze ga -

ją cym przed za gro że niem bio lo gicz nym (za łącz nik nr 3 ww. roz po rzą dze -

nia).

5. Za pew nie nie pra cow ni kom środ ków ochro ny zbio ro wej lub w przy pad ku,

gdy w in ny spo sób nie mo żna unik nąć na ra że nia, środ ków ochro ny in dy -

wi du al nej, oraz ich prze cho wy wa nie w wy raź nie ozna ko wa nym miej scu.

6. Za pew nie nie pra cow ni ko wi bez piecz nych wa run ków spo ży wa nia po sił ków

i na po jów w wy dzie lo nych po miesz cze niach.

7. Za pew nie nie wła ści wych po miesz czeń, urzą dzeń hi gie nicz no -sa ni tar nych,

a ta kże środ ków hi gie ny oso bi stej oraz, je że li to ko niecz ne, środ ków do od -

ka ża nia skó ry lub błon ślu zo wych.

8. Stwo rze nie i sto so wa nie pro ce dur bez piecz ne go po stę po wa nia ze szko dli -

wy mi czyn ni ka mi bio lo gicz ny mi, w tym:

– po bie ra nia, trans por tu oraz prze twa rza nia pró bek i ma te ria łów po cho -

dze nia ludz kie go lub zwie rzę ce go,

– de zyn fek cji,

– bez piecz ne go usu wa nia i po stę po wa nia ze ska żo ny mi od pa da mi.

9. Za pew nie nie bez piecz nych wa run ków od ka ża nia, czysz cze nia, a w ra zie

ko niecz no ści, nisz cze nia odzie ży, środ ków ochro ny in dy wi du al nej i wy po -

sa że nia, któ re ule gły ska że niu szko dli wym czyn ni kiem bio lo gicz nym.

10. Za pew nie nie wa run ków bez piecz ne go zbie ra nia, prze cho wy wa nia oraz

usu wa nia od pa dów przez pra cow ni ków, z za sto so wa niem bez piecz nych

i ozna ko wa nych po jem ni ków.

11. Za pew nie nie pra cow ni kom sys te ma tycz ne go szko le nia obej mu ją ce go za -

gad nie nia do ty czą ce:

– po ten cjal ne go za gro że nia dla zdro wia i ży cia pra cow ni ków spo wo do -

wa ne go dzia ła niem szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go,

– środ ków, któ re na le ży pod jąć w ce lu za po bie ga nia za gro że niom spo -

wo do wa nym dzia ła niem szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go,

– wy ma gań hi gie nicz no -sa ni tar nych,

– wy po sa że nia i sto so wa nia środ ków ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej,
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– dzia łań, któ re pra cow ni cy po dej mu ją w ra zie wy stę po wa nia awa rii lub

wy pad ków, lub dla ich za po bie ga nia.

12. Do star cze nie pra cow ni ko wi ak tu al nych pi sem nych in struk cji po stę po wa -

nia ze szko dli wym czyn ni kiem bio lo gicz nym, w tym rów nież in struk cji do -

ty czą cych po stę po wa nia w ra zie awa rii lub wy pad ku zwią za nych

z uwol nie niem się szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go.

13. Nie zwłocz ne po in for mo wa nie wszyst kich pra cow ni ków na ra żo nych w wy -

ni ku awa rii lub wy pad ku zwią za nym z uwol nie niem się szko dli we go czyn ni -

ka bio lo gicz ne go o tym zda rze niu, a ta kże o je go przy czy nach oraz pod ję tych

i pro po no wa nych środ kach ma ją cych na ce lu opa no wa nie sy tu acji.

14. Pod ję cie na tych mia sto wych dzia łań ma ją cych na ce lu li kwi da cję przy czyn

i skut ków za ist nia łej awa rii lub wy pad ku.

15. Zgła sza nie awa rii lub wy pad ku zwią za ne go z uwol nie niem się szko dli we go

czyn ni ka bio lo gicz ne go, w za le żno ści od je go ro dza ju do wła ści wych jed -

no stek słu żby me dy cy ny pra cy oraz wła ści we go in spek to ra sa ni tar ne go.

16. Spo rzą dze nie pla nu po stę po wa nia na wy pa dek awa rii z udzia łem szko dli -

we go czyn ni ka bio lo gicz ne go za kwa li fi ko wa ne go do gru py 3-4 za gro że nia.

17. Po in for mo wa nie pra cow ni ka o ba da niach le kar skich, z któ rych pra cow nik

mo że sko rzy stać po usta niu na ra że nia.

5.1 Re jestr prac na ra ża ją cych na dzia ła nie szko dli we go czyn ni ka bio -
lo gicz ne go oraz re jestr pra cow ni ków na ra żo nych

Pra co daw ca ma obo wią zek pro wa dze nia:

1. Re je stru prac na ra ża ją cych pra cow ni ków na dzia ła nie szko dli we go czyn ni -

ka bio lo gicz ne go za kwa li fi ko wa ne go do gru py 3-4 za gro że nia uwzględ nia ją ce go

w szcze gól no ści in for ma cje do ty czą ce:

– licz by pra cow ni ków wy ko nu ją cych te pra ce,

– wy ka zu czyn no ści pod czas któ rych pra cow nik jest lub mo że być na ra -

żo ny na dzia ła nie szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych,

– imie nia, na zwi ska, sta no wi ska oraz te le fo nu kon tak to we go pra co daw -

cy lub oso by przez nie go upo wa żnio nej do nad zo ru w za kre sie bez pie -

czeń stwa i hi gie ny pra cy,

2. Re je stru pra cow ni ków na ra żo nych na dzia ła nie szko dli wych czyn ni ków bio -

lo gicz nych za kwa li fi ko wa nych do gru py 3–4 za gro że nia, uwzględ nia ją ce go

w szcze gól no ści in for ma cje do ty czą ce:
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– ro dza ju wy ko ny wa nej pra cy,

– stop nia za gro że nia spo wo do wa ne go dzia ła niem szko dli we go czyn ni ka

bio lo gicz ne go,

– awa rii i wy pad ków zwią za nych z na ra że niem na dzia ła nie szko dli we go

czyn ni ka bio lo gicz ne go,

– wy ni ku prze pro wa dzo nej oce ny ry zy ka z po da niem na zwy szko dli we go

czyn ni ka bio lo gicz ne go i gru py za gro że nia,

– licz by pra cow ni ków na ra żo nych na dzia ła nie szko dli we go czyn ni ka bio -

lo gicz ne go,

– imie nia, na zwi ska, sta no wi ska oraz nu me ru te le fo nu kon tak to we go oso -

by od po wie dzial nej u pra co daw cy za bez pie czeń stwo i hi gie nę pra cy

oraz ochro nę zdro wia pra cow ni ków.

Re jestr pra cow ni ków prze cho wu je się przez okres nie krót szy niż 10 lat od dnia

usta nia na ra że nia. Je dy nie w przy pad ku na ra że nia na szko dli wy czyn nik bio lo gicz -

ny, któ ry mo że być przy czy ną cho ro by:

� prze wle kłej lub uta jo nej,

� któ ra, w świe tle obec nej wie dzy, jest nie mo żli wa do zdia gno zo wa nia

do cza su roz wi nię cia się cho ro by,

� o wy jąt ko wo dłu gim okre sie wy lę ga nia,

� o na wra ca ją cym cha rak te rze w dłu gim okre sie po mi mo le cze nia,

� mo gą cej po wo do wać po wa żne, dłu go okre so we po wi kła nia

– re jestr prze cho wy wa ny jest przez okres 40 lat od dnia ostat nie go od no to wa ne -

go przy pad ku na ra że nia.

Po nad to pra co daw ca, któ ry za mie rza użyć szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne -

go w ce lach na uko wo -ba daw czych lub prze my sło wych ma obo wią zek po in for -

mo wać o tym wła ści we go in spek to ra sa ni tar ne go:

� co naj mniej 30 dni przed dniem uży cia po raz pierw szy szko dli we go czyn -

ni ka bio lo gicz ne go za kwa li fi ko wa ne go do gru py 2-4 za gro że nia,

� w ka żdym przy pad ku, gdy za cho dzą istot ne zmia ny ma ją ce zna cze nie dla

bez pie czeń stwa i zdro wia pra cow ni ka w miej scu pra cy,

� w cią gu 30 dni po za koń cze niu dzia łal no ści przez przed się bior stwo lub za -

kład,

� nie zwłocz nie, w przy pad ku ka żdej awa rii lub wy pad ku, któ re mo gły spo -

wo do wać uwol nie nie się szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go za kwa li fi ko -

wa ne go do gru py 2–4 za gro że nia.

13
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In for ma cja ta po win na za wie rać:

� na zwę i ad res przed się bior stwa lub za kła du oraz ro dzaj pro wa dzo nej dzia -

łal no ści,

� ko mór kę or ga ni za cyj ną lub sta no wi sko pra cy, na któ rym wy stę pu je na ra -

że nie ob ję te zgło sze niem,

� imię, na zwi sko, sta no wi sko słu żbo we oraz nu mer te le fo nu kon tak to we go

oso by od po wie dzial nej u pra co daw cy za bez pie czeń stwo i hi gie nę pra cy

oraz ochro nę zdro wia pra cow ni ków,

� wy nik prze pro wa dzo nej oce ny ry zy ka za wo do we go z po da niem na zwy

szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go i gru py za gro że nia, ro dza ju wy ko ny -

wa nej pra cy oraz cza su na ra że nia,

� prze wi dy wa ne środ ki za po bie gaw cze,

� licz bę na ra żo nych pra cow ni ków.

5.2 Oce na ry zy ka za wo do we go

W przy pad ku ja kiej kol wiek czyn no ści mo gą cej stwa rzać ry zy ko wy stą pie nia

na ra że nia na dzia ła nie czyn ni ków bio lo gicz nych na le ży prze pro wa dzić oce nę ry -

zy ka za wo do we go.

Do ko nu jąc oce ny ry zy ka za wo do we go, na ja kie jest lub mo że być na ra żo ny

pra cow nik, na le ży uwzględ nić w szcze gól no ści:

� kla sy fi ka cję i wy kaz szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych,

� ro dzaj, sto pień oraz czas trwa nia na ra że nia na dzia ła nie szko dli we go czyn -

ni ka bio lo gicz ne go,

� in for ma cję na te mat:

– po ten cjal ne go dzia ła nia aler gi zu ją ce go lub tok sycz ne go szko dli we go

czyn ni ka bio lo gicz ne go,

– cho ro by, któ ra mo że wy stą pić w na stęp stwie wy ko ny wa nej pra cy,

– stwier dzo nej cho ro by, któ ra ma bez po śred ni zwią zek z wy ko ny wa ną

pra cą,

� wska zów ki or ga nów wła ści wej in spek cji sa ni tar nej, Pań stwo wej In spek cji

Pra cy oraz jed no stek słu żby me dy cy ny pra cy.

Po nad to w za kła dach opie ki zdro wot nej i za kła dach lecz ni czych dla zwie rząt

na le ży uwzględ nić:
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� in for ma cję na te mat po ten cjal ne go wy stę po wa nia szko dli we go czyn ni ka

bio lo gicz ne go u pa cjen ta lub zwie rzę cia oraz w ma te ria le i prób kach

od nich po bra nych,

� za gro że nie ze stro ny szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go, o któ rym wia -

do mo, że jest obec ny lub któ re go obec ność jest po dej rze wa na u pa cjen ta

lub u zwie rzę cia oraz w ma te ria łach i prób kach od nich po bra nych,

� ry zy ko wy ni ka ją ce z ro dza ju pra cy.

Za sa dy po stę po wa nia przy oce nie ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z na ra że -

niem na szko dli we czyn ni ki bio lo gicz ne są bar dzo zbli żo ne jak w przy pad ku in -

nych czyn ni ków szko dli wych. Po le ga ją one na zi den ty fi ko wa niu i za kla sy fi ko wa niu

czyn ni ka do okre ślo nej gru py za gro że nia, okre śle niu gru py pra cow ni ków, któ rzy

są lub mo gą być na ra że ni na dzia ła nie szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go pod -

czas wy ko ny wa nia pra cy, uzy ska niu in for ma cji do ty czą cych źró dła za gro że nia

i czyn no ści w trak cie wy ko ny wa nia prac, a na stęp nie usta le niu środ ków eli mi nu -

ją cych na ra że nie lub ogra ni cza ją cych sto pień te go na ra że nia, po in for mo wa niu

pra cow ni ków i jej udo ku men to wa niu. 

Mo żna ją prze pro wa dzić zgod nie z przed sta wio ną ni żej me to dy ką po le ga-

ją cą na:

1. Po twier dze niu, w ra mach ogól nej oce ny ry zy ka wy ni ka ją cej z prze pi sów

Ko dek su pra cy, że pra cow nik jest na ra żo ny na dzia ła nie czyn ni ków bio lo -

gicz nych na sta no wi sku pra cy.

2. Udzie le niu od po wie dzi na ta kie py ta nia jak:

– Ja kie czyn ni ki wy stę pu ją (mo gą wy stą pić) na da nym sta no wi sku pra cy?

– Któ ry czyn nik ma zna cze nie dla zdro wia pra cow ni ka?

– Ja kie dzia ła nie po wo du je zi den ty fi ko wa ny czyn nik?

– Ja ki jest sto pień na ra że nia pra cow ni ka na dzia ła nie czyn ni ków?

– Jak mo żna ogra ni czyć na ra że nie pra cow ni ka na dzia ła nie zi den ty fi ko -

wa nych czyn ni ków?

3. Po zy ska niu in for ma cji o:

– prze bie gu prac oraz po szcze gól nych czyn no ściach (z za mie rzo nym uży -

ciem czyn ni ka bio lo gicz ne go lub nie za mie rzo nym wy stę po wa niu czyn ni -

ków bio lo gicz nych) w trak cie pro ce su pra cy dla da ne go sta no wi ska pra cy,

któ re są zwią za ne z za wo do wym na ra że niem na czyn ni ki bio lo gicz ne,
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– ro dza jach czyn ni ków bio lo gicz nych wy stę pu ją cych na da nym sta no wi sku

pra cy, ich wła ści wo ściach cho ro bo twór czych, w tym o ich dzia ła niu uczu -

la ją cym i tok sycz nym (pierw szym źró dłem jest tu za łącz nik nr 1 do roz po -

rzą dze nia Mi ni stra Zdro wia z 22 kwiet nia 2005 r. w spra wie szko dli wych

czyn ni ków bio lo gicz nych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy oraz ochro ny

zdro wia pra cow ni ków za wo do wo na ra żo nych na te czyn ni ki),

– rodza ju i cza su eks po zy cji pra cow ni ków, ro dza ju i cza sie trwa nia czyn no -

ści oraz zwią za nych z ni mi dróg prze no sze nia czyn ni ka bio lo gicz ne go,

– po ten cjal nym dzia ła niu aler gi zu ją cym lub tok sycz nym szko dli we go czyn -

ni ka bio lo gicz ne go,

– cho ro bie, któ ra mo że wy stą pić w na stęp stwie wy ko ny wa nej pra cy,

– stwier dzo nej cho ro bie, któ ra ma bez po śred ni zwią zek z wy ko ny wa ną

pra cą,

– do świad cze niach do ty czą cych na ra że nia na czyn ni ki bio lo gicz ne w trak -

cie wy ko ny wa nia ana lo gicz nych czyn no ści, przy pad kach cho rób zwią -

za nych z ty mi czyn no ścia mi i pod ję tych dzia łaniach za po bie gaw czych.

Oce na ry zy ka za wo do we go na ja kie mo że być na ra żo ny pra cow nik pod czas

wy ko ny wa nia pra cy w na ra że niu na dzia ła nie czyn ni ka bio lo gicz ne go jest pod sta -

wą do bo ru wła ści wych środ ków za po bie gaw czych, wy mie nio nych od po wied nio

w za łącz ni kach nr 4 i 5 do roz po rzą dze nia w spra wie szko dli wych czyn ni ków bio -

lo gicz nych.

Ko lej nym eta pem jest udo ku men to wa nie oce ny ry zy ka za wo do we go. Do ku -

men ta cja ta po win na uwzględ niać ele men ty okre ślo ne w § 39 a ust. 3 roz po rzą -

dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej w spra wie ogól nych prze pi sów

bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, tj.:

� opis oce nia ne go sta no wi ska pra cy, w tym wy szcze gól nie nie:

– sto so wa nych ma szyn, na rzę dzi i ma te ria łów,

– wy ko ny wa nych za dań,

– wy stę pu ją cych na sta no wi sku nie bez piecz nych, szko dli wych i ucią żli -

wych czyn ni ków śro do wi ska pra cy,

– sto so wa nych środ ków ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej,

– osób pra cu ją cych na tym sta no wi sku;

� wy ni ki prze pro wa dzo nej oce ny ry zy ka za wo do we go dla ka żde go z czyn -

ni ków śro do wi ska pra cy,
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Oce na ry zy ka za wo do we go po win na być ak tu ali zo wa na w szcze -
gól no ści w przy pad ku:

– zmia ny wa run ków pra cy, któ ra mo że mieć zna cze nie dla zdro wia

pra cow ni ków,

– roz po zna nia u pra cow ni ka cho ro by, któ ra mo że być skut kiem na -

ra że nia na dzia ła nie szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go w miej -

scu pra cy,

– ska że nia śro do wi ska pra cy w wy ni ku awa rii z udzia łem czyn ni ka

bio lo gicz ne go.
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� nie zbęd ne środ ki pro fi lak tycz ne zmniej sza ją ce ry zy ko,

� da tę prze pro wa dzo nej oce ny oraz oso by do ko nu ją ce oce ny.

Po prze pro wa dze niu oce ny ry zy ka za wo do we go oraz za pla no wa niu i wpro -

wa dze niu w ży cie dzia łań eli mi nu ją cych lub ogra ni cza ją cych ry zy ko, ko niecz ne jest

po in for mo wa nie o wy ni kach oce ny oraz pod ję tych dzia ła niach pra cow ni ków.

Zgod nie z prze pi sa mi pra cow ni cy po win ni mieć wie dzę na te mat ist nie ją cych

w śro do wi sku pra cy za gro żeń i środ ków, któ re przed ni mi chro nią. Spo sób in for -

mo wa nia pra cow ni ków jest do wol ny. Te ma ty ka do ty czą ca oce ny ry zy ka za wo do -

we go mo że być uwzględ nio na np. pod czas szko leń w dzie dzi nie bhp. Zgod nie

z roz po rzą dze niem Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy z dnia 27 lip ca 2004 r. w spra wie

szko le nia w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy pod czas in struk ta żu sta no -

wi sko we go, pra cow nik po wi nien uzy skać in for ma cje o czyn ni kach śro do wi ska pra -

cy wy stę pu ją cych na ich sta no wi skach pra cy, o ry zy ku za wo do wym zwią za nym

z wy ko ny wa ną pra cą, spo so bach ochro ny przed za gro że nia mi, ja kie mo gą po wo -

do wać te czyn ni ki oraz me to da mi bez piecz ne go wy ko ny wa nia pra cy na tych sta -

no wi skach.

W ce lu zmniej sze nia skut ków na ra że nia na szko dli we czyn ni ki bio lo gicz ne

w śro do wi sku pra cy, na le ży sto so wać m.in. środ ki tech no lo gicz ne, or ga ni za cyj ne,

hi gie nicz ne.

Środ ki chro nią ce zdro wie pra cow ni ków przed na ra że niem na szko dli we czyn -

ni ki bio lo gicz ne w śro do wi sku pra cy mo żna po dzie lić na:
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1. Środ ki tech nicz ne, tj.:
� od po wied nie po miesz cze nia hi gie nicz no -sa ni tar ne (to a le ty, szat nie, po -

miesz cze nia do spo ży wa nia po sił ków),

� środ ki ochro ny zbio ro wej (wen ty la cja ogól na, miej sco wa),

� ła two zmy wal ne i od por ne na dzia ła nie środ ków che micz nych po -

wierzch nie pod łóg, ścian i bla tów,

� urzą dze nia i środ ki do my cia i de zyn fek cji,

� bez piecz ne sys te my skła do wa nia i trans por tu od pa dów,

� od dzie le nie lu dzi od ob sza rów za gro żo nych, np. po przez au to ma ty za -

cję pra cy.

2. Środ ki or ga ni za cyj ne i pro ce du ral ne, tj.:
� ogra ni cza nie licz by pra cow ni ków na ra żo nych lub po ten cjal nie na ra żo -

nych,

� sto so wa nie zna ku ostrze gaw cze go przed za gro że nia mi bio lo gicz ny mi,

� in for mo wa nie i szko le nie pra cow ni ków nt.:

– wła ści we go po stę po wa nia w przy pad ku nie bez piecz ne go zda rze nia

z udzia łem szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych (za kłu cie, ska le cze nie),

– za ka zu spo ży wa nia po sił ków na sta no wi skach pra cy,

– za ka zu no sze nia pry wat nej odzie ży w pra cy oraz pra nia odzie ży ro bo -

czej w do mu,

� uni ka nie czyn no ści pro wa dzą cych do two rze nia ae ro zo li,

� fa cho we zwal cza nie i usu wa nie szczu rów i my szy.

3. Środ ki hi gie nicz ne, tj.:
� sto so wa nie ogól nych środ ków hi gie ny:

– udo stęp nie nie i sto so wa nie środ ków czysz cze nia, ochro ny i pie lę gna cji

skó ry,

– udo stęp nie nie po miesz czeń hi gie nicz no -sa ni tar nych,

– umo żli wie nie od dziel ne go prze cho wy wa nia odzie ży pry wat nej i ro bo czej,

– za pew nie nie mo żli wo ści od dziel ne go prze cho wy wa nia żyw no ści i na -

po jów,

– re gu lar ne czysz cze nie lub wy mia na odzie ży ro bo czej i środ ków ochro -

ny in dy wi du al nej,

� opra co wa nie pla nu czysz cze nia i de zyn fek cji (po miesz czeń, po wierzch -

ni ro bo czych, sprzę tu, urzą dzeń) obej mu ją ce go ter mi ny ich wy ko ny wa -

nia, jak rów nież kon se kwent ne ich re ali zo wa nie.

18
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� Tech nicz ne środ ki ochro ny bez dłu go trwa łych środ ków hi gie ny
nie przy no szą ocze ki wa nych re zul ta tów,

� Środ ki hi gie ny wspie ra ją środ ki tech nicz ne, ale ni gdy ich nie za -
stę pu ją.
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5.3 Środ ki ochro ny in dy wi du al nej

Do ochro ny pra cow ni ków przed czyn ni ka mi bio lo gicz ny mi za le ca się sto so -

wa nie sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go, sprzę tu ochro ny oczu i twa rzy,

odzie ży ochron nej, rę ka wic ochron nych, obu wia ochron ne go.

W za le żno ści od dro gi na ra że nia pra cow ni ka wy po sa ża się w:

kon takt po wierzch nio wy:

� ochro ny rąk,

� odzież ochron ną,

� obu wie ochron ne.

kon takt z krwią i in ny mi pły na mi fi zjo lo gicz ny mi:

� odzież ochron ną,

� ochro ny rąk,

� ochro ny ukła du od de cho we go.

dro ga po wietrz no -kro pel ko wa (ae ro zo le):

� ochro ny ukła du od de cho we go.

Z roz po rzą dze nia w spra wie szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych wy ni ka, że

w przy pad ku na ra że nia na czyn ni ki bio lo gicz ne z gru py 1 za gro że nia pra co daw ca

sto su je środ ki za po bie gaw cze okre ślo ne w prze pi sach z za kre su bez pie czeń stwa

i hi gie ny pra cy. Za tem w więk szo ści przy pad ków wy star cza ją ce bę dzie sto so wa -

nie odzie ży ro bo czej. Przy na ra że niu na czyn ni ki bio lo gicz ne z gru py 2 za gro że nia

ko niecz ne jest sto so wa nie od po wied niej odzie ży ro bo czej, a przy na ra że niu

na czyn ni ki bio lo gicz ne z gru py 3 za gro że nia od po wied niej odzie ży ochron nej.

W wa run kach na ra że nia pra cow ni ków na dzia ła nie szko dli wych czyn ni ków bio lo -

gicz nych za li cza nych do gru py 4 za gro że nia, na le ży sto so wać kom bi ne zo ny ga -

zosz czel ne oraz izo lu ją cy sprzęt ochro ny ukła du od de cho we go o naj wy ższym

wskaź ni ku ochro ny. Jed no cze śnie w gru pach 2 i 3 za le ca się sto so wa nie od po -
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wied nio sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go, sprzę tu ochro ny oczu i twa rzy

oraz obu wia ochron ne go i rę ka wic ochron nych. Środ ki te mu szą speł niać okre ślo -

ne wy ma ga nia.

5.4 Po mia ry czyn ni ków bio lo gicz nych w śro do wi sku pra cy

Pra co daw ca ma obo wią zek prze pro wa dze nia ba dań na obec ność szko dli we -

go czyn ni ka bio lo gicz ne go, tam gdzie jest to ko niecz ne i tech nicz nie wy ko nal ne.

Ba da nia na obec ność szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go mo gą oka zać się

bar dzo przy dat ne na przy kład:

� w ce lu spraw dze nia sku tecz no ści sto so wa nych tech nicz nych środ ków za -

po bie gaw czych,

� w sy tu acjach awa ryj nych,

� w przy pad ku wy stą pie nia za cho ro wań u pra cow ni ków, któ re zwią za ne jest

z na ra że niem na czyn ni ki bio lo gicz ne w śro do wi sku pra cy.

Po nad to wy ni ki tych ba dań uwzględ nia się m.in. pod czas do ko ny wa nia oce -

ny ry zy ka za wo do we go, do bo ru środ ków ochro ny in dy wi du al nej.

Ba da nia na obec ność szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go po win ny być prze -

pro wa dza ne z za sto so wa niem stan da ry zo wa nych pro ce dur po mia ro wych i od po -

wied nich me tod.

Nie ste ty, do tych czas nie opra co wa no obo wią zu ją cych nor ma tyw nych war to -

ści od nie sie nia (stan dar dów hi gie nicz nych) dla czyn ni ków bio lo gicz nych w śro do -

wi sku pra cy. Uzy ska ne wy ni ki po mia rów nie po zwa la ją na wnio sko wa nie

o mo żli wo ści wy stą pie nia ewen tu al nych skut ków zdro wot nych u pra cow ni ków.

5.5 Pro fi lak ty ka za wo do wa

Ba da nia pro fi lak tycz ne

Bar dzo wa żna jest rów nież pro fi lak tycz na opie ka me dycz na. Nie mo żna do -

pu ścić do pra cy pra cow ni ka bez ak tu al ne go orze cze nia le kar skie go stwier dza ją -

ce go brak prze ciw wska zań do pra cy na da nym sta no wi sku. Przed przy stą pie niem

do pra cy pra cow ni cy na ra że ni na dzia ła nie czyn ni ków bio lo gicz nych, pod le ga ją

obo wiąz ko wi pro fi lak tycz nych ba dań le kar skich zgod nie z roz po rzą dze niem 

Mi ni stra Zdro wia z dnia 30 ma ja 1996 r. w spra wie prze pro wa dza nia ba dań 

le kar skich pra cow ni ków, za kre sie pro fi lak tycz nej opie ki zdro wot nej nad pra cow -
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Pra ce zwią za ne z na ra że niem na kon takt ze szko dli wym czyn ni -
kiem bio lo gicz nym za kwa li fi ko wa nym do gru py 3 lub 4 za gro że -
nia mo żna po wie rzyć je dy nie pra cow ni kom uod por nio nym
przy uży ciu do stęp nych szcze pio nek.
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ni ka mi oraz orze czeń le kar skich wy da wa nych do ce lów prze wi dzia nych w Ko -

dek sie pra cy.

Po nad to, w przy pad ku roz po zna nia u pra cow ni ka cho ro by, któ ra mo że być

skut kiem na ra że nia na dzia ła nie szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go na le ży za -

pew nić po zo sta łym pra cow ni kom na ra żo nym na dzia ła nie szko dli we go czyn ni ka

bio lo gicz ne go w ta kim stop niu, jak cho re mu pra cow ni ko wi, mo żli wo ści prze pro -

wa dze nia ba dań le kar skich.

Szcze pie nia ochron ne

Pra co daw ca zo bo wią za ny jest do za pew nie nia szcze pień ochron nych pra cow -

ni kom na ra żo nym na dzia ła nie szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych, o ile do stęp -

na jest od po wied nia szcze pion ka.

Re gu lu je to usta wa z dnia 5 grud nia 2008 r. o za po bie ga niu oraz zwal cza niu

za ka żeń i cho rób za kaź nych u lu dzi oraz prze pi sy wy ko naw cze roz po rzą dze nia Mi -

ni stra Zdro wia z dnia 19 grud nia 2002 r. w spra wie wy ka zu obo wiąz ko wych szcze -

pień ochron nych oraz za sad prze pro wa dza nia i do ku men ta cji szcze pień oraz

roz po rzą dze nia Mi ni stra Zdro wia z dnia 28 li sto pa da 2005 r. w spra wie wy ka zu

sta no wisk pra cy oraz szcze pień ochron nych wska za nych do wy ko ny wa nia pra -

cow ni kom po dej mu ją cym pra cę lub za trud nio nym na tych sta no wi skach.
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Wy kaz sta no wisk pra cy oraz szcze pień ochron nych wska za nych do wy ko na -

nia pra cow ni kom po dej mu ją cym pra cę lub za trud nio nym na tych sta no wi skach

Lp. Okre śle nie sta no wi ska pra cy
Szcze pie nia 
ochron ne

1

Sta no wi ska pra cy, na któ rych wy stę pu je na ra że nie

na kon takt z ma te ria łem bio lo gicz nym po cho dze nia

ludz kie go (krew i in ne pły ny ustro jo we oraz wy da li ny

i wy dzie li ny cho rych)

prze ciw wi ru so we mu

za pa le niu wą tro by 

ty pu B

2

Sta no wi ska pra cy, na któ rych wy ko ny wa nie pra cy zwią -

za ne jest z wy jaz da mi na ob sza ry wy stę po wa nia za cho -

ro wań na wi ru so we za pa le nia wą tro by ty pu A

prze ciw wi ru so we mu

za pa le niu wą tro by 

ty pu A

3

Sta no wi ska pra cy przy usu wa niu od pa dów ko mu nal -

nych i nie czy sto ści cie kłych lub kon ser wa cji urzą dzeń

słu żą cych te mu ce lo wi

prze ciw wi ru so we mu

za pa le niu wą tro by 

ty pu A

4
Sta no wi ska pra cy wy ma ga ją ce czę ste go kon tak tu 

z gle bą
prze ciw tę żco wi

5

Sta no wi ska pra cy przy usu wa niu od pa dów ko mu nal -

nych i nie czy sto ści cie kłych lub kon ser wa cji urzą dzeń

słu żą cych te mu ce lo wi

prze ciw tę żco wi

6

Sta no wi ska zwią za ne z ob słu gą osób przy je żdża ją cych

z ob sza rów wy stę po wa nia bło ni cy lub oso by wy je żdża -

ją ce na te ob sza ry

prze ciw bło ni cy

7

Sta no wi ska pra cy w kom plek sach le śnych na ob sza rach

en de micz ne go wy stę po wa nia za cho ro wań na klesz czo -

we za pa le nie mó zgu

prze ciw 

klesz czo we mu 

za pa le niu mó zgu

8

Sta no wi ska pra cy zwią za ne z dia gno sty ką wście kli zny

u zwie rząt lub sta no wi ska pra cy wy ma ga ją ce kon tak tu

z nie to pe rza mi

prze ciw wście kliź nie

9

Sta no wi ska pra cy na ob sza rach wy stę po wa nia za cho -

ro wań na żół tą go rącz kę, je że li tak sta no wią prze pi sy

da ne go kra ju

prze ciw 

żół tej go rącz ce

br-zagroz-biolog2:br-ZagrCuynnBiol  2009-10-08  11:18  Strona 22



Ochro na zdro wia ko biet w cią ży lub kar mią cych pier sią oraz pra cow -
ni ków mło do cia nych

Zgod nie z roz po rzą dze niem Ra dy Mi ni strów z dnia 10 wrze śnia 1996 r.

w spra wie wy ka zu prac szcze gól nie ucią żli wych lub szko dli wych dla zdro wia ko -

biet pra ce szcze gól nie ucią żli we lub szko dli we dla zdro wia ko biet w cią ży lub kar -

mią cych pier sią obej mu ją m.in. pra ce w kon tak cie ze szko dli wy mi czyn ni ka mi

bio lo gicz ny mi, tj.:

� pra ce stwa rza ją ce ry zy ko za ka że nia: wi ru sem za pa le nia wą tro by ty pu B,

wi ru sem ospy wietrz nej i pół pa ś ca, wi ru sem ró życz ki, wi ru sem HIV, wi ru -

sem cy to me ga lii, pa łecz ką li ste rio zy, tok so pla zmo zą,

� pra ce przy ob słu dze zwie rząt do tknię tych cho ro ba mi za kaź ny mi i in wa zyj -

ny mi.

Zgod nie z roz po rzą dze niem Ra dy Mi ni strów z dnia 24 sierp nia 2004 r. w spra -

wie wy ka zu prac wzbro nio nych mło do cia nym i wa run ków ich za trud nia nia

przy nie któ rych z tych prac wy kaz prac wzbro nio nych mło do cia nym obej mu je m.in.

pra ce w na ra że niu na szko dli we dzia ła nie czyn ni ków bio lo gicz nych, tj.:

� pra ce, przy któ rych źró dłem za ka że nia lub za ra że nia mo że być cho ry czło -

wiek lub ma te riał za kaź ny po cho dze nia ludz kie go, tj. krew, tkan ki, mocz,

10

Sta no wi ska pra cy zwią za ne z dia gno sty ką du ru brzusz -

ne go i in nych scho rzeń je li to wych oraz sta no wi ska pra -

cy przy usu wa niu od pa dów ko mu nal nych i nie czy sto ści

cie kłych lub kon ser wa cji urzą dzeń słu żą cych te mu 

ce lo wi

prze ciw 

du ro wi brzusz ne mu

11

Pra cow ni cy wy pa sa ją cy zwie rzę ta w wa run kach po ten -

cjal ne go za gro że nia uką sze niem przez klesz cze

w szcze gól no ści w ob sza rach en de micz nych wy stę po -

wa nia za cho ro wań na klesz czo we za pa le nie mó zgu

prze ciw 

klesz czo we mu 

za pa le niu mó zgu

12
Sta no wi ska pra cy przy ob słu dze zwie rząt go spo dar -

skich
prze ciw tę żco wi

13
Oso by za trud nio ne w re jo nach en de micz ne go wy stę -

po wa nia ja poń skie go za pa le nia mó zgu

prze ciw ja poń skie mu

za pa le niu mó zgu
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kał itp., w tym w szcze gól no ści wszel kie pra ce w szpi ta lach (od dzia łach)

za kaź nych.

� pra ce, przy któ rych wy stę pu ją za gro że nia czyn ni ka mi bio lo gicz ny mi, prze -

no szo ny mi na czło wie ka przez kon takt ze zwie rzę ta mi lub pro duk ta mi po -

cho dze nia zwie rzę ce go, w tym szcze gól nie:

– drob no ustro ja mi cho rób od zwie rzę cych, tj. zoo no za mi,

– aler ge na mi po cho dze nia zwie rzę ce go: wy da li na mi, roz to czem, sier ścią,

łu pie żem zwie rząt ho dow la nych, py łem je dwa biu na tu ral ne go, pie rzem

pta ków, mącz ką ryb ną itp., wy stę pu ją cy mi w ho dow li i prze twór stwie.

� pra ce, przy któ rych wy stę pu ją za gro że nia czyn ni ka mi bio lo gicz ny mi po -

cho dze nia ro ślin ne go lub mi kro or ga ni zma mi prze no szo ny mi przez ro śli ny:

– drob no ustro ja mi wy stę pu ją cy mi w ro śli nach, tj. bak te ria mi, pro mie niow -

ca mi, grzy ba mi itp., któ re sta no wią za gro że nie w trak cie pro ce sów ma -

ga zy no wa nia, prze twa rza nia i użyt ko wa nia ró żnych su row ców

ro ślin nych,

– py ła mi po cho dze nia ro ślin ne go, po wo du ją cy mi sta ny uczu le nio we,

w tym w szcze gól no ści py ła mi zbo żo wy mi, pa szo wy mi, ty to nio wy mi

i z ziół lecz ni czych.

24
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II.
Szko dli we czyn ni ki bio lo gicz ne 
w słu żbie zdro wia

Pra cow ni cy słu żby zdro wia na le żą do gru py za wo do wej, w któ rej wy stę pu je

naj wy ższe ry zy ko zwią za ne z kon tak tem z obec ny mi w śro do wi sku pra cy szko dli -

wy mi czyn ni ka mi bio lo gicz ny mi. Nie wszy scy pra cow ni cy są jed na ko wo na ra że ni,

jest to bo wiem uza le żnio ne od cha rak te ru wy ko ny wa nej pra cy oraz miej sca, w któ -

rym pra cow nik wy ko nu je pra cę. Do grup naj bar dziej za gro żo nych pra cow ni ków

mo żna za li czyć:

� per so nel od dzia łów szpi tal nych (za kaź nych, chi rur gicz nych, pul mo no lo -

gicz nych, gi ne ko lo gicz no -po ło żni czych, in ten syw nej opie ki me dycz nej, pe -

dia trycz nych, he mo dia li zy, he ma to lo gicz nych oraz pro sek to riów),

� per so nel pra cow ni en do sko po wych,

� sto ma to lo gów,

� pra cow ni ków sta cji krwio daw stwa,

� pra cow ni ków sta cji po go to wia ra tun ko we go,

� pra cow ni ków la bo ra to riów dia gno stycz nych.

Na to miast po ten cjal ny mi źró dła mi za ka że nia są:

� cho rzy lu dzie (pa cjen ci, per so nel, od wie dza ją cy),

� no si cie le (zdro wi i ozdro wień cy),

� zwło ki ludz kie,

� le ki przy go to wa ne i prze cho wy wa ne nie zgod nie z za sa da mi asep ty ki,

� apa ra tu ra i sprzęt me dycz ny,

� sprzęt do za bie gów pie lę gna cyj no -hi gie nicz nych,

� sprzęt do utrzy ma nia hi gie ny po miesz czeń,

� urzą dze nia sa ni tar ne,

� urzą dze nia wo do cią go we i ka na li za cyj ne,

� ho dow le drob no ustro jów w sztucz nych wa run kach la bo ra to ryj nych.
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1. Czyn no ści stwa rza ją ce ry zy ko kon tak tu z czyn ni ka mi
bio lo gicz ny mi w za kła dach opie ki zdro wot nej

Czyn no ści, przy któ rych na stę pu je za mie rzo ny kon takt z czyn ni kiem bio lo gicz -

nym w za kła dach opie ki zdro wot nej:

� Ho dow la i iden ty fi ka cja czyn ni ków bio lo gicz nych,

– ba da nie przy czy ny cho ro by,

– opra co wy wa nie sys te mów dia gno stycz nych,

– sto so wa nie szcze pów re fe ren cyj nych w dia gno sty ce,

– pro duk cja sub stan cji o dzia ła niu te ra peu tycz nym oraz skład ni ków bio -

lo gicz nych pro du ko wa nych w bio tech no lo gii,

� Pra ce z ho dow la mi ko mór ko wy mi,

� Pro duk cja szcze pio nek.

Czyn no ści, przy któ rych mo że dojść do nie za mie rzo ne go kon taktu z czyn ni -

kiem bio lo gicz nym w za kła dach opie ki zdro wot nej:

� dia gno zo wa nie pró bek po cho dzą cych od lu dzi bądź zwie rząt (krew, mocz

itp.),

� pier wot na dia gno sty ka mi kro bio lo gicz na,

� ba da nia cy to lo gicz ne i hi sto che micz ne,

� ba da nie pró bek śro do wi sko wych (gle ba, wo da, po wie trze),

� prze cho wy wa nie pró bek,

� in ak ty wa cja pró bek.

Za ka że nia pra cow ni ków mo gą na stą pić nie tyl ko pod czas wy ko ny wa nia czyn -

no ści tzw. me dycz nych, tj. za bie gów ope ra cyj nych, in tu ba cji, za bie gów po ło żni -

czych, pie lę gna cji pa cjen tów z nie wy dol no ścią zwie ra czy, usu wa nia i trans por tu

we wnętrz ne go od pa dów me dycz nych, opie ki nad cho ry mi na gruź li cę w fa zie

prąt ko wa nia, ale ta kże w cza sie czyn no ści po za me dycz nych np. czysz cze nia i ste -

ry li za cji na rzę dzi chi rur gicz nych, trans por tu we wnętrz ne go i usu wa nia od pa dów

Ka żde go pa cjen ta na le ży trak to wać ja ko po ten cjal ne źró dło za ka -
że nia, a ma te riał bio lo gicz ny po cho dzą cy od nie go – ja ko po ten -
cjal nie za kaź ny.
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Ka te go ria 
czyn ni ka 

bio lo gicz ne go

Dro ga 
prze no sze nia

Skut ki 
zdro wot ne

Środ ki 
ogra ni cza ją ce 

na ra że nie 

1 2 3 4

Han ta wi ru sy
(gr. 3)

Po wietrz no -py ło we,
po kar mo we, 
ska le cze nia

Go rącz ka krwo -
tocz na z ze spo łem 
ner ko wym

Środ ki ochro ny
in dy wi du al nej

Ro ta wi ru sy (gr. 2) Pokarmowe Biegunki
Środ ki ochro ny 
in dy wi du al nej, 
my cie rąk

Wi rus za pa le nia
wą tro by ty pu A
HAV (gr. 2)
B i C HBV
(gr. 3**)

pły ny ustro jo we,
ska le cze nia, 
w przy pad ku HAV
po kar mo wa

za pa le nie wą tro by,
rak wą tro by

Środ ki ochro ny 
in dy wi du al nej,
szczepienia
przeciwko HAV 
i HBV
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me dycz nych, trans por tu pró bek ma te ria łu bio lo gicz ne go, sprzą ta nia od dzia łów,

pra nia po ście li i bie li zny szpi tal nej.

Za tem na ra że niu na dzia ła nie szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych pod le ga

za rów no ka dra me dycz na, jak i ka dra po moc ni cza.[6]

2. Czyn ni ki bio lo gicz ne stwa rza ją ce wy jąt ko wo du że
za gro że nie dla pra cow ni ków słu żby zdro wia

WI RU SY
Naj więk sze za gro że nie dla per so ne lu słu żby zdro wia i opie ki spo łecz nej sta -

no wią wi ru sy po cho dze nia ludz kie go, np. wi ru sy za pa le nia wą tro by ty pu B (HBV),

i ty pu C (HCV). Wi ru so we za pa le nie ty pu B jest obec nie naj częst szą cho ro bą za -

wo do wą pra cow ni ków słu żby zdro wia.

Mo żli we za gro że nie sta no wi też wi rus HIV (Hu man Im mu no de fi cien cy Vi rus)

wy wo łu ją cy cho ro bę AIDS.

Za gro że nie dla per so ne lu słu żby zdro wia (zwłasz cza pe dia trycz ne go i sto ma -

to lo gicz ne go), sta no wią wi ru sy prze no szo ne dro gą po wietrz no -kro pel ko wą i wy -

wo łu ją ce za ka że nia go rącz ko we: ade no wi ru sy, re owi ru sy, pneu mo wi rus RS (RSV)

i wi rus ró życz ki.

br-zagroz-biolog2:br-ZagrCuynnBiol  2009-10-08  11:18  Strona 27



28

BAK TE RIE

Istot nym za gro że niem dla per so ne lu słu żby zdro wia jest prą tek gruź li cy 

(My co bac te rium tu ber cu lo sis) oraz gron kow ce (Sta phy lo coc cus au reus) i pa cior -

kow ce (Strep to coc cus spp.), wy wo łu ją ce scho rze nia rop ne.

Ka te go ria 

czyn ni ka 

bio lo gicz ne go

Dro ga 

prze no sze nia

Skut ki 

zdro wot ne

Środ ki 

ogra ni cza ją ce 

na ra że nie 

1 2 3 4

Chla my dia sp.
(gr. 2)

Po wietrz no -
-kropelkowe

Śród mią ższo we 
za pa le nie płuc

Środ ki ochro ny
in dy wi du al nej, 
de zyn fek cja, 
ste ry li za cja, hi gie na

Sal mo nel la spp.
(gr. 2 i gr. 3)

Pokarmowe
Tok sycz ne zap.
płuc, dur brzusz -
ny, du ry rze ko me

Środ ki ochro ny 
in dy wi du al nej,
higiena, szczepienia
p. durowi 

1 2 3 4

Wi rus za pa le nia
wą tro by ty pu A
HAV (gr. 2)
B i C HBV
(gr. 3**)

pły ny ustro jo we,
ska le cze nia, 
w przy pad ku HAV
po kar mo wa

za pa le nie wą tro by,
rak wą tro by

Środ ki ochro ny 
in dy wi du al nej,
szczepienia
przeciwko HAV 
i HBV

Wi ru sy gry py 
(typ A, B i C) 
(gr. 2)

Po wietrz no -kro pel -
ko we

gry pa, za pa le nie
dol nych dróg 
od de cho wych

szcze pie nia
ochron ne, 
uni ka nie sku pisk
lu dzi

Re tro vi ri dae 
(gr. 3)

Bez po śred nie 
(przez krew)

AIDS to wa rzy szą -
ce, 
in fek cje, śmierć

Środ ki ochro ny 
in dy wi du al nej, 
de zyn fek cja 
i ste ry li za cja

Wi rus ró życz ki
(gr. 2)  Ru bi vi rus
ho mi nis

Po wietrz no -kro pel -
ko we

za pa le nie sta wów,
wy kwi ty skór ne, 
ró życz ka

szcze pie nia
ochron ne, 
de zyn fek cja 
i ste ry li za cja, 
uni ka nie kon tak tu
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GRZY BY

Naj więk sze za gro że nie sta no wią grzy by ple śnio we, któ re są czę stą przy czy ną

aler gicz nych cho rób ukła du od de cho we go np. ast my oskrze lo wej, nie ży tu no sa.

Du że za gro że nie stwa rza ją rów nież grzy by prze cho wal nia ne, głów nie z ro dza jów

Ka te go ria 

czyn ni ka 

bio lo gicz ne go

Dro ga 

prze no sze nia

Skut ki 

zdro wot ne

Środ ki 

ogra ni cza ją ce 

na ra że nie 

Microsporum spp.
(gr. 2)

Kontakt
bezpośredni

Grzybica skóry,
włosów, paznokci

Środ ki ochro ny
in dy wi du al nej

Trichophyton spp.
(gr. 2)

Kontakt
bezpośredni

Grzybica skóry,
włosów, paznokci

Środ ki ochro ny 
in dy wi du al nej,
higiena, dezynfekcja,
sterylizacja

1 2 3 4

Chla my dia sp.
(gr. 2)

Po wietrz no -
-kropelkowe

Śród mią ższo we 
za pa le nie płuc

Środ ki ochro ny
in dy wi du al nej, 
de zyn fek cja, 
ste ry li za cja, hi gie na

Sal mo nel la spp.
(gr. 2 i gr. 3)

Pokarmowe
Tok sycz ne zap.
płuc, dur brzusz -
ny, du ry rze ko me

Środ ki ochro ny 
in dy wi du al nej,
higiena, szczepienia
p. durowi 

Esche ri chia co li
(gr. 2)

Pokarmowe
Toksyczne zap.
płuc, biegunki

Środ ki ochro ny 
in dy wi du al nej,
higiena, dezynfekcja
i sterylizacja

Wi ru sy gry py 
(typ A, B i C) 
(gr. 2)

Po karmowo-wodna
Zatrucia
pokarmowe,
krwawa biegunka

Środ ki ochro ny 
in dy wi du al nej,
higiena, dezynfekcja
i sterylizacja
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Asper gil lus i Pe ni cil lium (roz wi ja ją ce się m.in. w wa run kach pod wy ższo nej wil got -

no ści i tem pe ra tu ry. Naj więk sze zna cze nie ma kro pi dlak po pie la ty (Asper gil lus fu -

mi ga tus), któ ry mo że być przy czy ną grzy bi cy płuc. 

3. Środ ki pro fi lak ty ki cho rób wy wo ły wa nych przez szko d-
li we czyn ni ki bio lo gicz ne wśród pra cow ni ków słu żby
zdro wia, la bo ra to riów

A. Środ ki tech nicz ne

� wła ści wa kon struk cja po miesz czeń la bo ra to ryj nych lub pro duk cyj nych, do -

sto so wa na do kla sy za gro że nia, ja ką przed sta wia ją czyn ni ki bę dą ce obiek -

tem prac w da nym za kła dzie,

� urzą dze nia i środ ki do my cia i de zyn fek cji,

� od dziel ne po miesz cze nia do spo ży wa nia po sił ków,

� od dziel ne to a le ty dla per so ne lu,

� szat nie wy dzie lo ne z ob sza ru pra cy,

� środ ki ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej,

� ła two zmy wal ne i od por ne na dzia ła nie środ ków che micz nych po wierzch -

nie pod łóg, ścian i bla tów,

� bez piecz ne sys te my skła do wa nia i trans por tu od pa dów me dycz nych,

� bez piecz ny sprzęt i na rzę dzia ogra ni cza ją cy ry zy ko ska le cze nia lub za kłu cia,

� sto so wa nie sprzę tu jed no ra zo we go użyt ku,

� ste ry li za cja sprzę tu i na rzę dzi,

� sto ły do sek cji o kon struk cji ko mór la mi nar nych,

� sto so wa nie wy daj nych fil trów w obie gu po wie trza,

� od po wied nia kon struk cja ślu zy wej ścio wej i ka bin od ka ża ją cych,

� za pew nie nie prze stron nych sta no wisk pra cy,

� okre so we od ka ża nie ca łych po miesz czeń,

� ozna ko wa nie po miesz czeń za kaź nych mię dzy na ro do wym zna kiem ostrze -

ga ją cym przed za gro że niem bio lo gicz nym,

� prze strze ga nie za ka zu wstę pu do tych po miesz czeń oso bom nie po wo ła nym. 
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B. Środ ki or ga ni za cyj ne i pro ce du ral ne

Usta le nie i sto so wa nie pro ce dur bez piecz nej pra cy

� my cie rąk po pra cy oraz po kon tak cie z pa cjen tem lub ma te ria łem bio lo -

gicz nym po cho dzą cym od cho re go,

� bez piecz ne po stę po wa nie z prób ka mi ma te ria łu bio lo gicz ne go oraz z od -

pa da mi me dycz ny mi,

� wła ści we postę po wa nie w przy pad ku nie bez piecz ne go zda rze nia z udzia -

łem szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych (za kłu cie, ska le cze nie),

� de zyn fek cja i ste ry li za cja apa ra tu ry i sprzę tu me dycz ne go oraz na rzę dzi,

a w przy pad ku ska że nia po wia do mie nie bez po śred nie go prze ło żo ne go,

� uni ka nie czyn no ści pro wa dzą cych do two rze nia ae ro zo li (au to ma ty za cja

pro ce sów),

� za kaz spo ży wa nia po sił ków oraz na kła da nia ma ki ja żu na sta no wi skach

pra cy,

� za kaz no sze nia pry wat nej odzie ży w pra cy oraz pra nia odzie ży ro bo czej

w do mu,

� sto so wa nie odzie ży ochron nej przy pra cy z ma te ria łem za kaź nym lub cho -

ry mi pa cjen ta mi, in sta la cja zbior ni ków z pły nem od ka ża ją cym na sta no wi -

skach pra cy, prze strze ga nie za sad ste ry li za cji,

� szcze pie nia ochron ne.

C. Środ ki hi gie ny

� sto so wa nie ogól nych środ ków hi gie ny, tj.

– udo stęp nie nie i sto so wa nie środ ków czysz cze nia, ochro ny i pie lę gna cji

skó ry,

– udo stęp nie nie po miesz czeń hi gie nicz no -sa ni tar nych,

– umo żli wie nie od dziel ne go prze cho wy wa nia odzie ży pry wat nej i ro bo czej,

– za pew nie nie mo żli wo ści od dziel ne go prze cho wy wa nia żyw no ści i na -

po jów,

– re gu lar nie czysz cze nie lub wy mia na odzie ży ro bo czej i środ ków ochro -

ny in dy wi du al nej,

� opra co wa nie pla nu czysz cze nia i de zyn fek cji (po miesz czeń, po wierzch ni

ro bo czych, urzą dzeń) obej mu ją ce go ter mi ny ich wy ko ny wa nia, jak rów -

nież kon se kwent ne ich re ali zo wa nie,
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� po in for mo wa nie za trud nio nych o pla nie hi gie ny i czysz cze nia i udo ku men -

to wa nie za po zna nia się pra cow ni ków z pla nem w for mie pi sem nej.

Za cho wa nia pra cow ni ków, któ re na le ży bez względ nie wy eli mi no wać:

� wy ko ny wa nie za bie gów chi rur gicz nych w rę ka wicz kach na ło żo -
nych na nie umy te i nie od ka żo ne rę ce lub na nie do kład nie umy te
rę ce,

� po bie ra nie krwi w tych sa mych rę ka wicz kach kil ku pa cjen tom,
� po bie ra nie krwi go ły mi rę ka mi,
� po da wa nie le ków dro gą do żyl ną go ły mi rę ka mi,
� do ty ka nie brud ny mi rę ka wicz ka mi do przed mio tów wła sne go użyt -

ku (oku la ry, dłu go pis) lub ogól ne go użyt ku (do ku men ta cja me dycz -
na, klam ki, kon tak ty, przy lep ce, apa ra tu ra me dycz na).
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