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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 29 sierpnia 1953 r. 

w spl'awiewarunków zdrowia wymaganych ze względów sani lamo-epidemiologicznych od osób wykonujących niektóre . I . . zajęcia zarobkowe. 

Nr p~dstawje art. 1,1 ust: l lit. b) j , e) ustawy z dni.a 21 .lu- rozdziel:zymi wody oraz przy n~prawie Jub konserwacji 
tego 93J r. o zapobIeganIU chorobom zakaznym l o Ich urządzen wodociągowych, a takze w zakładach przemy-
zwaldaniu (Dz. U. Nr 27, poz. 198 i z 1949 r. Nr 25, poz. 174) .słowych posiadających własne uj ęc i a wody przeznaczo-
oraz art. 8 lit. g) przepisów z dn,ia 22 marca 19.28 r. o dozorze nej do picia i potrzeb gospodarczych, 
nad 'rtykułarni żywności i przedmiotami użytku ' (Dz. U. ' 14) w zakładach kąpielowych przy obsłudze osób korzystają-
Nr 36, poz. 343 z póżniejszymi zmian,ami) zarządza się, co na- cych z tych zakładów, sprzątaniu pomieszczeń oraz de-
stępuje: - zynfekcjii czyszczeniu urządzeń tych zakładów. 

, § hl l . Rozporlządd . zenie ~otyczy ~daru~klów. zdrowia w,ym,a
o
- § 2. 1. Nie mogą wykon~wać zajęć określonych w § 1 

ganyc ze wzg ę ow samtarno-epl enuo oglcznych od oso osoby ' dotknięte: 
wykO!łujących następujące zajęcia zarobkowe: ' 1 
. 1) nei stanowiskach fryzj.erów, kosmetyków, kalotechników. 2» chorobą zakaźną w stanie ostrym; 

czerwonką przewlekłą, 
m nicurzystów. kąpielowych, charakteryzatorów oraz ich 3) , gruźlicą w stanie czynnym narządów oddechowych ~ z za-
pf;mocnikOW' stewardów n. as.tat.k.ach. powietrznych i wod- .strzeżeniami przewidzianymi w ust. 2 i 3, 
n ch, konduktorów środków komunikacji publicznej dla 
p zewozu lud4i. a, także obs}ugi wagonów sypialnych 4) jaglicą. 
i specjalnych oraz wagonów chłodni do przewozu art y- 5) nietrzymaniem moczu lub kału, , 
k<łów żywności, ' ' 6) owrzodzeniami otwartymi - ropnymi bądź przetokami 

2) ną stanowiskach wymagających bezpośredniego stykania ropnymi na odkrytych częściach ciała. 
• 7) promienicą ("ctinomycosis) z owrzodzeniarru. lub przeto-

sil/: z ar:tykułami żywności przy ich wyrobie, przerobie. ... ' . . . karni na odkrytych częściach · ciała, 
przechowywaniu, transporcie i obrocie oraz przy przygo- S} przetoką kałową , 
tawywan,iu i wydawaniu do spożycia z wyłączeniem prac 
p zy . produkcji, zbiorze, przechowywaniu, transporcie 9) ropnym nieżytem oskrzeli; 

... i obrocie produktów rolnych z wła,snych gospodarstw, 10) trądem, 
" 3) PlJZy oczyszczaniu i dezynfekcji sprzętu, urządzeń i po- 11) twardzielą (rhinoscleroma) bądź ropnymi nieżytami nosa, 

~
'lieszczeń przeznaczonych ,do wykollywania czynności 12) świerzbem oraz innymi zakaźnymi chorobami sk.óry, 

o reślonych w pkt 1 i 2, a także niezakażnymi, lec:/: umiejscowionymi na odkry-
4) tych częściach ciała i wzbudzającym! odrazę, 
.. p y urzędowym badaniu mięsa oraz przy nadzorze sani- 13) wszawicą. 

t mo-weterynaryjnym nad artYkułami żywności" 
S) 'n stanowiskach pracy VI gospodarstwach rolnych będą- 2. Osoby dotknięte czynną gruźlicą mogą być zatrudnia-

cych w zarząd~ie jednostekp'ańsŁwowych, rolniczych ne w zakładach leczniczych, przeznaczonych wyłącznie dla 
li~ółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni _ przy dorosłych chorych na gruźlicę. 
UGoju i rozlewaniu mleka, wyrobie i przerobie przetwo- ,3. OS'oby chore na czynną gruźlicę nie połączoną 'l wy-
r~w mlecznych oraz wyrobów< mięsnych, .a także przy dManiem prątków mogą być zatrudnione: 
lah ' przechowywaniu. przewozie i obrocie, 1) w zakładach służby zdrowia z wyłączeniem zakładów lub 

6) .p zy handlu oki~znym mlekiem i jego przetworami, z. tym ich części przeznaczonych dla dzieci bądź POłOŻIlic, a tak-
że nie dotyczy to osób .sprzedających takie produkty' że stanowisk pracy przy przechowywaniu, przygotowy-
z własnych gospodarstw, waniu lub rozdawaniu artykułów żywności, 

1) w zakładach służby zdrowia, 2) w zakładach opieki z'drowotnej zamkniętej lub ich od-
8) w zakładach pomocy' społecznej przy bezpośredniej ob- działach _ przeznaczonych dla dzieci chorych na grużlicę 

. sfudze osób korzystających z tych zakładów, płuc typu dorosłych. 
9) wl zakładach nauCZania, wychowywania i opieki dla nie- § 3. 1. Osoby ubiegające się ° zatrudnienie przy zaję-

10) domach wypoczynkowych, w hotelach; pensjonatach wstępnym. . . 

ffi
Wląt, dzieci i młodzieży do lat 18, ciach określonych w§ 1 obowiązane są poddać się badaniom 

, i innych zakładach przeznaczonych na zamieszkanie - 2. Nie podlegają badaniom wstępnym osoby posiadające 
. p y żywieniu i obsłudze osób korzystających z tych za- pracownicze książeczki zdrowia z tytułu poprzedniego za-

k adów oraz przy sprzątaniu pomieszczeń, trudnienia, jezeli nie upłynął termin kolejnego badania okre-
11) zakładach przemysłu farmaceutycznego, hurtowniach sowego. 

farmaceutycznych. aptekach i drogeriach - na stanowi
s ' ach wymagających bezpośredniego stykania się ze 
ś ~odkami farmaceutycznymi podczas ich wyrobu, przero
bp, pakowania, fasowania, wydawania, a takze przy 
s~rzątaniu pomieszczeń i urządzeń tych zakładów, 

12) plizy prasowaniu, przyjmowaniu, sortowaniu i wydawaniu 
cłYstej bielizny oraz przy sprzątaniu pomieszczeń na czy

. 13) 
stą bieliznę, 

zakładach zaopatrujących ludność w wodę do picia 
i na. potrzeby gospodarcze - na stanowiskach pracy wy
magaj.ących bezpośredniego stykania się ze zbiornikami 
"łody, urządzeniami do oczyszczania wody i punktami 

§ 4. 1. Pracownicy zatrudnieni przy zajęciach określo
nych w § 1 obowiązani są poddawać się badaniom okreso~ 
wyro w odstępach co 6 miesięcy. 

2. Właściwy wydział zdrowia ,prezydium wojewódzkiej 
rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z wo
jewództwa) :w porozumieniu z właściwym inspektorem sani
tarnym moźe w przypadkach- uzasadnionych zarządzić prze
prowadzenie okręsowych badań w krótszys:h odst,ępach cza
su niż określone w ust. 1, a także przedłużenie tych okresów 
dla pracowników zatrudnionych przy zajęciach określonych 
w § t pkt 1 oraz 10-12. 

/ 
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3. Jeżeli termin okresowe~ badania pracownika zatrud
nionego na polskim statftl:t morskim przypada w c.zasie trwa
nia rejsu, badanie przepwwadza się bezpośrednio po powro
cie statku do polskiego portu. 

§ 5. Jeżeli zachodzi podejrzenie co do stanu zdrowia 
pracownika zatrudnionego przy , zajęciu określonym w § 1, 
pracownik obowiązany je~t poddać się badaniu na żądanie 

organu wykonującego nadzór sanitarny nad zakładem pracy 
albo na żądanie kierownika zakładu pracy. 

§ G. 1. Badania l określone w §§ 3-5 obejmują ogólne 
badanie stanu zdrowia wraz z niezbędnymi badaniami po
mocniczymi. 

2. Badania (ust. 1) wykonują zakłady leczniczo-zapobie
gawcze przy ~ak)adach pracy, w których są lub mają być 
zatrudnione osoby podlegające badaniu. _ 

3. W razie bliakll zakładu leczni~zll-zapobiegawczego 

badania wykonuje zakład opieki zdrowotnej otwartej spra
wujący nadzór saniiarny nad danym zakładem pra.cy. 

4. Bada nia osób ubiegających się o zatrudnienie albo za
trudnionych przy zaj'ęciach określonych w § l na polskich 
statkach morskich przeprowadzają organy określone w prze
pisach dotyczących warunków zdrowia wymaganych od osób 

/ zatrudnitmych na polskich statkach morskich. 
§ 7. I. JeQ:eli w zakładzie pracy jest zatrudnionych co 

Jlajmniej, 50 plracowników podlegających ' badaniom okreso
wym, a przy zakładzie pracy nie ma zakładu le€zniczo-zapo
biegawczego, właściwy wydział zdrcwia prezydium powiato
wej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej może na wnio
sek kierownika zakładu pracy zorganizować te badania w 
pomieszczen iach zakładu pracy _ 

2. Zorgahizowanje ba'dań może być uzależnione od za
pewnienia przez zakład pracy odpowiedniego pomieszczenia 
wraZ ze sprzętem nielekarskim. 

§ 8. Zakłady społeczne służby zdrowia, za zgodą wł~
ściwego wydziału zdrowia prezydium powiatowej , (miejskiej, 
dzięlnicowej) rady narodowej, mogą przeprowadzać we wła
spym zakresie badania śwoichpracowl!ików i 'osób ubiega
Jących się o zatrudnienie. 

§ 9. Badania osób ubiegających się o zatrudnienie oraz 
pracowników zatmdnionych przy zajęciach określonych w 
§ 1 przeprowadzają: ' 
J) w kolejowych zakładach pracy - zakłady kolejOwej 

służby zdrowia, 
2) w więzieniach - zakłady sprawujące , opiekę zdrowotną 

nad pracownikami więzień. 
§ 10. L Badania okresowe należy przeprowadzać w za

sadzie w godzil)-ilCh pracy p:racowników podlegających tym 
badaniom. 

2. Pracownicy podlegający badaniom okresowym mają 
prawo do zwolnienia z pracy na czas niezbędny do zgłosze

nia.sięna badania i za czas takiego zwolnienia otrzymują 
wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy. , 

3. Koszty przejazdu, na badania lekarskie prac~l\'{ników 

zatrudnionych przy zajęciach określonych w § 1 pokrywają 
7.akłady pracy. Do zw,rotu kosztów przejazdu' mają odpowied
nie zastosowanie przepisy dotyczące zwracaniil ubezpieczo
n'ym kosztów przejazdu do zakładów leczniczych. 

§ 11. 1. W wyniku przeprow'adzonego badania wst~pne
go wydaje się / zainteresowanemu . zaświadczenie, , a , ,w ,wyni- . 

,ku badania pracownika dokonuje ' się wpisu do pracowniczej 
. kSlążeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, 
' której wzór określa załącznik do rozporządzenia. Jeżeli osoba 
' ubiegająca się Qzatrudnieni.e lub zatrudniona przy zajęciach 
olueślonych w · § 1 podlega również badaniom. przewidzianym 

'w prwpisach o zajęciach, których wykonywanie jestzabro
nione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi, zaświad
'czenie lub wpis powinny uwzględniać wyniki tych badań. 

2. , Zaświadczenia', wydaje oraz "'wpiSĆfW .d'oKonuje'-' h!kilH-;
kierownik zakładu przeprowadzającego badanie lub organ 
określony w § 6 ust. 4. 

3. Zaświadczenia oraz wpisy powinny stwierdzać przy- ' 
datność bądź nieprzydatność badanego do wykonywania za
Jęć określonych w § L W razie stwierdzenia n.ieprzydatności 
nie wymienia się jednostki chorobowej. 

4. Wyniki badań przeprowadzonych u 'osób ubiegają
cych się o :.ta trudnienie lub zatrudnionych przy zajęcłach 
określonych w § l na polskich statkach morskich wpisuje się 
ponadto do im:lywidualnych kart badania przewidzianych w 
przepisach dotyczą-cych warunków ul'rowia wymaganych ód 
vsób zatrudnionych na polskich statkach morskich. 

5. W razie rozwiązania stosankl2l pracy zakład pracy wy
daje pracowniczą książeczkę zdrowia pracownikow1. 

§ 12. 1. Nil podstawie orzeC7enia lekarskiego stwierd7a
jącego nieprzydatność do wykonywania zajęć okrf'ślbnyćh 
IV § 1 osoba ubiegająca się o zatrudnienie ' nie może zost.ać 
dopuszczona do wykonywania takich zajęć, a o50ba za.trud
niona podlega niezwło€z,nemu odsunię;ciu od wykonywania 
takich :.iajęći z tym że należy ją zatrudnić przy innych zaję-
ciach niż określone w § 1. ' 

2. Jeże li 'zmiana zajęcia (ust. 1) jestpołącwna ze zmia
ną istołnych warunków umowy o pracę, a pracownik nie wy
raża zgody na taką zmianę, a także jeżeli za tfl1dnienie pra
cownika w danym zakładz ie pracy przy innych zaj ęciach nie 
jest możliwe, zakliJ.d pracy, po upływie termillll na zgłosze
nie wnioska o badanie komisyjne lub po wydanitl orzeczenia 
przez komisję lekarską (§ 13), powinien zgodnie z obowiąZll 
jącymi przepisami rozwiązać umowę o pracę lub slosunek 
służbowy. ' 

§ 13. 1. Osoba,która'wskutek orzec1:enia lekarskiego io
staje odsunięta od wykonywania zujęć określonych 'w \ § I, 
może wystąpić z wnioskiem o zbadanie komisyjne (ponowne 
zbadanie), jeżeli ma uzasadnione zastrzężpnia co do prawi
dłowości tego orzeczenia. 

2. Wniosek (nst. 1) składa się do właściwego wydziału 
zdrowia prezydium .powiatowej (miejskiej, dzip lnlcowejJ rady 
narodowej w terminie 14 dni od dnia wydania zakwestiono~ 
wanego orzeczenia za pośrednictwem zakładu społeczm:go 
służby zdrowia, który wydał to orzeczenie. Qo wniosku na
leży dołączyć dowód (świadectwo lekarskie, wynik badania 
pomocniczego itp.). uzasadniający zgłoszone we wniosku za~ 
strzeżenie. , 

3. Wniosek (ust. 1) wraz z dokumentacją lekarską zakłaq 
społeczny służby zdrowia przesyła bezzwłocznie do właśc!. 
wego wydziału zdrowia, który w terminie 7 dni ' powinien 
sprawę przedstawić do rozpatrzenia powołanej przez siebie 
komisji lekarskiej. ,W skład komisji powinien w zasadzie 
wchodzić lekarz specjalista w dziedzinie medycyny, której 
dotyczy lnyestionowane orzeczenie. 

4. Przepisy ustępów poprzedzających nie dotyczą osób ' 
ubiegających się o zatrudnienie oraz ,zatrudnionych na pol
skich statkach morskich. Wnioski tych osób składa się j roz
patruje w trybie przewidzianym ' w przepisach dotyczących 
warunków zdrowia wymaganych od osóq zatrudnianych na 
paJskich statkach morskich. 

5. Po wydaniu orzeczenia przez komisję lekarską zain
, teresowany nie może składać ponownego wniosk\l o kontrolę 
orzeczenia lekarskiego. 

§ 14. 1. Kierownik zakładu pracy, wktórym wykonyw~-; 

. ne są zajęcia określone w § 1, lub upoważniona przez niego 
osoba je~t obowiązana: ' 

1) ustalić wykaz tycp zajęć oraz imienny wykaz pracowni--
ków zatrudnionych przy tych zajecii'lch, ' 

2) dostarczyć dl~ ki'lżrlego pracowniki'l zalrndnionego przy 
tych zajęciach pracowniczą książeczkę zdro}Via; 
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, . e7.UW·jiC na · ", tel'mH~0wym, przeprowa,zamem "a an pra-

Jowników oraz przechowywać pracownicze książeczki 
f drowiaz.-zachowaniem ich poufności, . 

4) kazywać wykazy i książęczki, o ktorych mowa w pkt 1 
. 2,ria każde żądanie organów' wykonującychnaązór sa-

, : " itarny .nad zakładem ,!?racy,. . .' . 
. 5) ~Ierowac na badame pracowmkow, co do których zacho

'1Zi podejrzenie, iż są dotknięci chorobą określoną w § 2 
. ~ądź wszawicą. . 

t. Jeżeli przy zakładzie pracy d·ziała zakład leczniczo
zapo,p~e~awczy, kier~wnik zakładll pracy obowiązany jest 
ustahc wykazy', o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, w porozu
mien u z kierownikłem zakładu leuniczo-zapobiegawczego, 
a w razie braku · ta.kiego zakładu, z właściwym inspektorem 
sani! mym bądź kierownIkiem zakładu społecznego służby 

zc}rQl ia sprawującego nadzór sanitarny nad danym zakładem 
pracy. ' 

ł 15, Przepisy , rozporządzenia stosuje się odpowiednio 
do os,pb wykonujących zajl'!cia określone w § 1 w charakte
Ize l czniów szkół zawodowych odbywających praktyczną 
nauk. zawodu w zakładach pracy lub w warsztatach sikol
nych członków spółdzielni .pracy, rolniczych spółdzielni pro..~ 

dukc jnych oraz do osób wykonujących te zajęcia na własny 
radl' nek lub I'!a' rachunek członka rodziny. 

§ Hi. 1. Iladania określonę w §§ 3-5 są bezpłatne. 
i. . Przepis ust. 1 nie dotyczy osób wykonujących zaję

cia kreślone w § 1 na rachunek własny lub na rachunek 
człorlka rodziny. . . 

17. Rozporządzenie ni'e dotyczy pracowników cywil
irychj wykoiJującychzaję.ciaokreśłone w § 1w jednostkach 
orga izacyjnych podległych Ministrom . Obrony Narodowej 
oraz Spraw ,Wewnętrznych, a także ' osób ubiegających się 

o ta r.udnienie w tych jednostkach. 

. Poz. 275 

§ f8. 'Tr~cą I)10C: 

1) § 10 ust. l i2 rozporządzenia . Minis~ra Opieki Społeczne"j 
z dnia 18 lutego 1937 l'. o dozorze nad · wyrobem i obie
giem mąki i wyrobów mącznych (Dz, U. z 1937 r. Nr 25, 
poz. 171, z 1946 r. Nr 43, poz. 255 i z 1951 r. Nr 32, 
poz. 252), 

2) § 13 ust. 1 i 2 rozporząQzenia Ministra Opieki Społecznej 
z dnia 10 ~;l'udnia 1936 r. ' o dozorze nild mięsem i prze
tworami mięsnymi (Dz. U. z 1936 r. Nr 92, poz; 643, 
z 1937 r. Nr 49, poz. 378 i z 1952 r. Nr 12, poz. 75)" 

3) §. 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Mini~tra Opi~ki Społecz
nej z dnia 9 grudnia 1932 r. v dozorze nad mlekiem i jeg,o 
przetworami (Dz, U. z 1933 r. Nr Hl, poz. 128), 

4) § 7 ust. 1 i 2 rozporządzellia Ministra, Spraw Wewnętrz
nych z dnia 21 lipca 193Q r. o d€lzorze nad wyrobem 
i obiegiem tłuszczów iolej6W jadalnych (Dz U, z 1930 r. 
Nr 53, poz. 453 i z 1937 r. Nr 21, poz. 137), 

5) § 9 ust. 1 rozporządzenia. , Minis.Łra Opieki SpołeCznej 
z dnia l lipca 1935 r. w sprawie przepiEówsanitarnych 
dla. hoteli, pokojów umeblowanycft. i pensjonalvw (Dz. U. 
z 1935 r. Nr 54, poz, 352 i z 1937 r.. Nr 41, poz. 327), 

6) § 9 rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 
18 września HI35 r. o pr.~j:!pisach sanitarnych dla zalda
dów fryzjerskich I i golarskich (Dz. U. Nr 78! poz. 483), 

1) § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej 

z dnia 9 maja 1936 r. o zakładach kąpielowych (Dz. U. 
Nr 44, poz. 327). 

8) § 1~ zdanie pierwsze rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 11 lipca 1947 r. o dozorze nad wyrobem i obrotem 
napojami chłodzącymi gazowanymi (Dz. U. Nr 52, poz. 
283 z późniejszymi zmianami), 
§19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: w z. B. Kożusznik 

Załącznik do rozpoTZądzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. 
(poz., 275). ' 

Miejsce pieczęci 
zćl,kładu pracy 

pRACOWNICZA KSIĄŻECZKA ZDROWIA 

dla celów śanitarno-epidemiologicznych 

(nazwisko budę pracownika) (rok urodzenia) 

Miejsce zamieszkania • , .. .. 

Rodzaj wykonywanej pracy w zakładzie' • ! 
) 

• I I ~ 

Data " rozpocz~ia' pracy • , 

Uwaga : Pracowniczą ksdążeczkę 'z~o'o/ią :p;~~.e,c~«;w;uj.~: '!V.~ Vi' za~ła" ' : 
; • dzie pracy, ' który ob.ow-iązany' )~st\idOstępnić -~ jirorgańóm 

kontroli sanitarnej. " " 
,<' • • . 

1 . 

-
\ 



D:z.iermj.k Ustaw Nr 56 - 143 ' - Poz.. 275 · i 276 

Data badania 
lekarskiego 

Data badania na 
nosicielstw9 za·· 
razków schor:z;eń 

jelitowych 

Zakład łeczJ.liiczy, 

w którym doko
nano badania, 
oraz numer kar-

Badany przydat..: 
ny do; p.facy 
(tak, nie), a je
żeii niepr,zyde.t
ny - to' na sta- . 

, te lub n'a jaki ; 
okres czasu . 

Data ~ast;pnegol: 
badania Podpis leka rza 

Uwagi i adnota
cje organu kon-, 

, troli sanitarnej' 
ty . badania 

2 3 4 
"' 
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.. 
! 

ROZPORZ~DZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 29 sierpnia 1958r. 

w sprawie zajęć, ,których wykonywanie test zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi: 

Na podstawie art. 3 ust. 2 i art. 18 dekretu z dnia 
I{} kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych (Dz. 
U. z 1949 r. Nr 51, poz. 394) zarząqza się, co następuje: 

§ 1. Zabrania się osobom dotkniętym kiłą 'IN okresie za
raźliwym (kHy wczesnej objawoweJJ ' wykonywania następu-
jących zajęć zarobkowych: ~ " 

l) na stanowiskach . fryzjeró~; kosmetyków, kalotechników, 
manikurzystów, kąpielowych; charakteryzat.orów oraz icb 
pomocników, ' stewardów na statkach powietrznych i wod
nych, konduktorów środków. komunikacji publi.c.meJ do 
przewozu ludzi, a t,,"kże obsługi wagonów sypialnych 
i specjalnych oraz wagonóW chłodni do przewozu arty
kułów ±ywności, 

2) na stanowiskach wymagających bezpośredniego stykania 
się z artykułami żywności przy ich wyrobie, przerobie, 
przechowywanit.l, transporcie i obrocie ' o.raz przy przygo
towywaniu i wydawaniu dospoiycia, Z wyłączeniem prac 
przy produkcji, zbiorze, przechowywaniu, transporcie 
i obrocie .produktów rolnych z własnych .gospodarstw, 

3)przr y ocxyszc2aniu i dezynfekcji sprzę.tu, urządzeń i- po
mieszczeń jnzeznacao,D>ych dowykouywarua ezynnośt::i 
określonych w pkt 1 i 2, 

4) przy urzędowym , badaniu mięsa oraz przy nadzorze sani
tarno-weterynaryjnym nad ' artykułami żywności, 

5) na ' stanowiskach pracy w gospodarstwach rolnych będą- ' 
eych w zarządzie jednostek państwowych, rolnlczycą: 
spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni - pizy 
udoju i rozlewaniu mleka, wyrobie i przerobie przetwo
rów mlecznych oraz wyrobów mięsnych, a także przy ich 
przechowywaniu, przewozie i obrocie, 

6) przy handlu okrężnym mlekiem! jego przetworami, z tym 
że nie dotyczy to osób sprzedających takie produkty 
z własnych gospodarstw, 

' 1) w zakładach służby zdrowia, 

8) w zakładach pomocy społe0Znej przy bezpośre.qniej ob
słudze osób korzystających z tych zakładów, 

9) w zakładach nauczania, wychowywania ' i opieki dla n!~ 
mowląt, dzieci 'i młodzieży . do lat 18, 

10) w domach .wypo czyn kowych, w hotelach, pensjonatach 
i innych zakładach przeznaczonych na zamieszkanie ...... 
przy żywieniu i obsłudze osób korzystających z tych za
kładów oraz przy sprzątaniu pomieszczeń, 

11) w zakła.dach przemysłu J:umaceutycżnego, hurtowniach 
farmaceutycznych, aptekach i drogeriach -'- na stanowi~ 
skach wymagających bezpośredniego stykania się ze 
środkami farmaceutycznymi podczas ich wyrobu, przero
bu, pakowania, fasowania, wydawania, a takźe przy ' 
sprzątaniu pO,mieszcZeń i .urządzeń tych zakładów, . 

.J 


