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STANOWISKO .................................................................................................................................................
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CHARAKTERYSTYKA WYKONYWANEJ PRACY *):
1. Prace na stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi stwarzające zagroŜenie przeniesienia drogą
powietrzno-kropelkową i powietrzno-pyłową zakaŜenia na inne osoby, niezaleŜnie od rodzaju wykonywanych
czynności zawodowych, wykonywane przez osoby zatrudnione w:
 placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych









zakładach opieki zdrowotnej, indywidualnych i grupowych praktykach lekarskich i pielęgniarskich









zakładach uzdatniających i dostarczających wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi lub lód do celów spoŜywczych






zakładach opieki zdrowotnej, indywidualnych i grupowych praktykach lekarskich i pielęgniarskich

zakładach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych
instytucjach i urzędach prowadzących bezpośrednią obsługę interesantów
transporcie publicznym
instytucjach kultury
podmiotach świadczących usługi turystyczne i hotelarskie

zakładach karnych, poprawczych itp.
2. Prace na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem
nieopakowanej Ŝywności, wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi oraz leków doustnych, przygotowaniem
i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi i leków, a takŜe myciem naczyń
i pojemników przeznaczonych na Ŝywność, wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi lub na leki, stwarzające
zagroŜenie przeniesienia drogą pokarmową zakaŜenia na inne osoby, niezaleŜnie od rodzaju wykonywanych
czynności zawodowych, wykonywane przez osoby zatrudnione w:
 zakładach Ŝywienia zbiorowego
zakładach obrotu nieopakowaną Ŝywnością, produkujących lub wprowadzających Ŝywność do obrotu
gospodarstwach rolnych, w których produkuje się Ŝywność w celu wprowadzenia do obrotu
aptekach, sklepach zielarskich i hurtowniach farmaceutycznych
zakładach opieki zdrowotnej,
przedszkolach i innych miejscach przebywania dzieci do lat 6

podmiotach świadczących usługi w wagonach restauracyjnych, na statkach powietrznych i wodnych
3. Prace na stanowiskach związanych z kontaktem z wodą oraz środkami słuŜącymi pielęgnacji skóry lub
śluzówek innych osób oraz stwarzających zagroŜenie przeniesienia drogą kontaktową zakaŜenia na inne osoby,
niezaleŜnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych, wykonywane przez osoby zatrudnione w:
 przedszkolach i innych miejscach przebywania dzieci do lat 6
zakładach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych
wytwórniach produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków itp.

kąpieliskach, łaźniach, saunach i basenach kąpielowych
*) zakreślić właściwe pozycje

.....................................................................
czytelny podpis zleceniodawcy

PRZYCHODNIA ZUM M-P-K Sp. z o.o.
30-347 Kraków, ul. Jana BroŜka 1

rejestracja 12 254 12 51
12 254 12 52
fax 12 254 12 69

Przychodnia czynna: poniedziałek w godz. 6.30 – 17.00 wtorek – piątek w godzinach 6.30 – 15.00, rejestracja w godzinach 6.30 – 17.00

