SKIEROWANIA NA BADANIA

MEDYCYNY PRACY

COVID -19 a narażenia stanowiskowe - informacja dla pracodawcy
COVID-19 nie jest narażeniem stanowiska pracy, a chorobą wywołaną przez nowy koronawirus
SARS-CoV-2.
Narażenia stanowiskowe wpisywane przez pracodawcę w skierowaniu na badania Medycyny Pracy muszą mieć
odzwierciedlenie w rzeczywistym narażeniu stanowiskowym. Jeśli pracownicy danej firmy nie stykają się z podejrzanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub chorymi na COVID-19 osobami w sposób, który ma miejsce np.
w szpitalu czy izolatorium, tylko mają narażenie tzw. komunalne (czyli takie samo jak w sytuacji, kiedy idą do
sklepu, korzystają z komunikacji miejskiej itd.) to nie jest to narażenie stanowiskowe, które powinno być wpisywane
w skierowanie na badanie Medycyny Pracy.
Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy pracodawca ma
obowiązek ocenić ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy w swojej firmie i zapewnić bezpieczne i higieniczne
warunki pracy.
Wprowadzanie w ocenie ryzyka czynników biologicznych, czyli np. zagrożenia zakażeniem wirusem
SARS-CoV-2, powinno być najpierw poparte identyfikacją i charakterystyką takiego zagrożenia i oceną
miejsca występowania konkretnych czynników biologicznych na stanowisku pracy oraz oszacowaniem
prawdopodobieństwa zakażenia danym czynnikiem. Należy wtedy również określić czas trwania tego
narażenia na danym stanowisku pracy. Jeśli czynnik nie wynika ze specyfiki pracy, to nie wpisuje się go
w skierowanie na badanie profilaktyczne.
Przy pracach narażających na szkodliwe czynniki biologiczne zasady postępowania i środki ochrony zostały
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
(Dz. U. Nr 81, poz. 716, z późn. zm.). Jego zapisy nakładają na pracodawcę określone obowiązki i wymuszają
konkretne działania.
Należy pamiętać, że dokumentacja oceny ryzyka zawodowego przy narażeniu na czynniki biologiczne
powinna zawierać:
●
●
●
●
●
●
●

wykaz pracowników narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne,
wykaz czynności, podczas których pracownik jest lub może być narażony na działanie szkodliwych czynników
biologicznych,
charakterystykę każdego takiego czynnika biologicznego występującego w środowisku pracy (rodzaj, grupę
zagrożenia, źródło zagrożenia, sposób kontaktu, drogę przenoszenia, objawy, skutki zagrożenia, potencjalne
działanie danego czynnika na organizm pracownika),
informacje o dostępnych skutecznych szczepieniach ochronnych,
informacje jak należy przechowywać dokumentację oceny ryzyka zawodowego,
prawdopodobieństwo zakażenia (rejestr chorób),
działania profilaktyczne.

Jeśli chęć wprowadzenia takiego narażenia do oceny ryzyka ma związek z trwającą epidemią SARS-CoV-2, to
nie jest to naszym zdaniem zasadne na stanowiskach pracy niezwiązanych z leczeniem, diagnostyką i opieką
zdrowotną, czy np. pracą badawczą w styczności z wirusami i innymi czynnikami znajdującymi się w wykazie
prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych.
Należy też wspomnieć, że jeśli któryś z pracowników mających to narażenie wpisane w ocenę ryzyka
zachorowałby na COVID-19, to mógłby się wtedy ubiegać o chorobę zawodową i żądać od pracodawcy
rekompensaty z tego powodu.
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