POI . HH, lln i
-- ..----_.

--:-----~--_.

. § 4. \V celu zbadania, czy nie występują ca9roby wiru,.
!5o'we ziemniaków, oraz w cdu przepro\'i <iG.z.ellia kestroH wY,konania obowiązków wyn i kających 2: ninj,ej.sze~o wilpnI/.q:.
(henia oraz z zar:1.ądzeń prez)'di·óW rad lliumlowye::h wla,śc::iw, e
: ·<10 spraw rolnictwa orguny pruydiów rad narodowych. u})raw~
nieBe są do:

Ro-ZPOR~.-\-M'ENffi MtNlSTUA
b

dnia

18'~1

1) wstępu nil grllnty; na lttó.rycn rQSll% lum rosłyzicm.:),;~:;'i,'.
l do pomicszcwll slużącychdb przechowywania .:e.;;1;lia,.
ków,
.
2) bezplatnego pobieranb p(ób.~ k zi:ellmhikó,w w ilości de 1I;.g\.
3) żądania potrzebnych tnlormucl L
§,5, Rożporządzenie wchodzi w życie 2: aniclu 9fflosz~nia';
Minister Rolnictwa: }VI. jagids:'i

ZDROWIA I OPIEl\( SPOŁECZNEJ

:n

maja 19GO

L

w sprawie dokwaterowań i pl'żekwatelOwaó osób dl<Hych na gru~icę.

Na podstawie -art. 7 ust

3 ustawy z dnia 22 kw idnia
o :zwalczaniu groźIiey (Dz; U_ Nr 27, poz_ t70} j.iU7.ą

li!J5ł> 1'_

. oza

się,

co

następuje:

Oseba chora na· qrużlic~ czynn? w stanic nicbcz- p"@n'lłym dla' otoczeni a- nie fllO'Al! być dok:wate·rowana do 10kalu zajmowanego przez o soby zdrowe.
'§ 2. 1. Jeieli według przepisów prawa lokalowego powi,J'l.A'El nastąpk dokwatero~iłnie do lokalu zaimowanego pr;:ez
~ csobę chorą na gruźiicę czynną w stanie . ni'ebf'zpiecznYIIl (ITa
h i;-Wc:&enrw, osoba ta może by'~ przekwaterowana do sd1l1odziel~. lłegO lokalu mie.SZkiłlnegO po1oionego VI tej samej mi ~jsco
w@śd, nildająt:e~€) się do zajęcia, pos:adającego nie f.I'_Jf'ize
"'ypos-ażel'l : e techniczne niż mieszkanie uprzednio zajm'Jwrlne
t. i od~WiadająCeg.o.. ooowrązll;ącym normom zaludnienia.
~.
2: Kos zty przełtwCtterowani-a ponosi osoba, na której
{ ,,,niflse·k nasł(;ptłj1!' przekwaterowani'e, er w innych przy pad~. kach organ zarządzaJący przekwaterowani·e.
~ł 3. Do p05t~po\... ania w sprawach określonych w ~§ 1
[ i 2- mają. ?dpowiedni~ zas~o~owanie przepisy prawa lokalo~ ,.,effo z da;a 30 styezfua, 1959' r_ (Dz _ U_ Nr 10; poz. 59). _
~
§ 4. 1. WłaSciwy do spraw IQkalowych organ prezy1ium
' rafty :aaroe!Q-wej zobowiązuje osóbę; która- ma by(~ dokv·:ate, fe-WdR'a do lokalu innej osoby albo , do której lokalu m~ nałt·itJ)ie oollwaterowan:ie; aby w zakreśloHym terminie p0ddćlła
§' f.

I

r

f

się

badaniu w poradui. pT?,eci.wgruiliczej wli.lśdwej d1ii1t:· jej
zamies7.kania·/ ieieli:
It:
tJ' dane zawarte w aklach spra.wy llZól-Sił.dniają, po.dejrz~flJe-,.
że osoba ta jest chor.a na gruźliclt c:iyuną, w slanie niebezpreczn)' Ilt dra otoczenia. albo
2' pod'ejrzenie, o którym mow.a w pkt L zg.1osil \Vlaś"i dv t:.
(administrator nierllchOlHOŚci), osoba. zajmuJąca lo.k",l- IU$
osoba, która ma być dokwaterowana ..
2. O wydaniu decyzji., o któr(~j mowa w ust. 1. wł<lściwy
do spraw lokalowych organ prezycliu}u' rady narodowlt!j Z.ił
wia ttamia poradnię przeciwgrużliczą.
3. Poradnia przedw.gruzlicza przćkazuje niezwlQc'l.nie
właściwemu · do spraw" lokalowyct.l OIgitnOwi prezy'di~m rady
narodowej:
. f) orzeczenie dotyczące osoby, która zostala podda. ną tla-: ,
daniu, alllo
2) zawiadomipIlic o niezglos:wniu się tej osoby na b<lfli,ai.
JP. iejs·ca

w żakrcslonyrn terminiA.
§ 5. Poradnie przeciwgruźlicze i wlaściwe Elo spFa,,~ lokalowych organy ~reFt1iów rad naro~lowych ob?wii\~~ -_lI@ !!i • •
przy pnekazywan lU I pJZed10W)'"Wanlu (,\zecz.en s!:.wle[~a.- ·
jących, że osoby badane są dotknięte gl'llżi : cą, zilp.!:wnić . po"
ufność danych zawartych w tych orzeczPDiath ..
f 6. RoZpOrZi!dzen ie . wchodzi w życie z allienł 891a.sili\JlłiiiJo.'·.
Mhl.iste!r Zdrowia. i Opi~ki Społecanej: Ił .• Blmlf1~hi
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z dnia 9 czerwca 1960·.r.
ZD/..LelliaJ'l'"t! roz}lOnot&zellie- %; aBla. 18 wr:r.e-śnłił 195& r. w spł1.1> wie wy..diJwantal pnez. apteki, otwaTte: 1 koJ6jowe
leków i innych adykułów dozwolonych do Oblotu aptecznegu.. .
Nil pods taw ie art 2 ust 2 oraz art. 4 usl 5 ust<lwy 7 dnia
~ stycwia 19jt r. o aptekach (Dz. U. Nr 1, poz. 2) zarządza
i~i~. 'Co nilstt~?U je:
. ł 1. Załączn : kówi do rozporządzenia MIn:stra Zdrowia

z dnia 18 września 1956 1'. W sp.rawie wvdawania przeli ltJltekl
ot.warte i · kolejOWE! 'le)<ów i inny.ch artylc.ułów dozweluuyon,
d~ obrotu apteczn€{to (Dz. ,C . z WS6. r. NJr 42, 1'1',%. iS1
1 z 1958 r. Nr 11, poz. 44) nadaje sili następujące brzm;enie:,

"WYKAZ SRODKOW FARMACEUTYCZNYCH; KTORE MOG.I\ RYC WYDAWA,N E Z APtEK BEZ RECEPT

L Acetum SabadiIJae
2. Acidum dehydro.c holFcum - tael. 0,2$
;1. Antin.euraJ.g,ia.e - talA
;.ł. Argcnturn niLr.icum c. Kalie nitrictl in badlJilI
Aslmin
~ Asimos.l1l - tytoń
~; As.tmosan - papillros.y
Astmosa.n - p,t:Gszek do pale~
~. Eromural - tabl. 0,3
CaJcio - Cardiamid tabt 0.4

15.

";a

Cardiamidum -

plyrr

Cordiasoll1nl- płyn
Cres:olum cfudum
ił. Cresolum saIJonatum

15. Cuprnm, sułfuriau:-ll
U.. Czekoł'adk:iprLecz}'lS2cZ&}'ł<:.
17 . . Delacet
1& f)ermoSAil
. / 19:. Desson
2fh Fellogen.
21. Formalinum
Gl1ataZył
23; Guaae Ino.zi,emc(Jl\'i -

n

d0 20,0
tab!. 0.5
25. Jod(}peptol\ płyn i drai.
26. Kresil
'Zł. MonochIoraminum B (Chloraminumr

2-4'.. Hexacit -

2I~
,

....

Pabialgin -

.

tabl. 0.25 -

do 5 tablelek: ~, .

..,.. ..
O, .

