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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI

SPOŁECZNEJ

z dnia 22 stycznia 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie

zajęć.

których wykonywanie jest zabronione osobom
chorobami wenerycznymi.

Na podstawie art. 3 ust. 2 i art. 18 dekretu z dnia 16
kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych (Dz. U.
z 1949 r. Nr 51 , poz. 394) zarządza się , co następuje:

7)

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
sierpn ia 1958 r. w sprawie zajęć, których wykonywanie jest
zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi
(Dz. U. Nr 56, poz. 276) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
,,§ 1. Zabrania się osobom dotkniętym kiłą w okresie
zaraźliwym (kiły wczesnej objawowej) wykonywania następujących zajęć zarobkowych :
1) na stanowiskach fryzjerów, kosmetyków, kalotechników, manikiurzystów, masażystów,
charakteryzatorów i ich pomocników,
2) na stanowiskach obsługi pasażerów w komunikacji powietrznej, wodnej i lądowej, a także
miejskiej zbiorowej i indywidualnej oraz ob sługi wagonów-chłodni przeznaczonych do
przewozu nie pakowanych artykułów żywno
ści,

3) na stanowiskach wymagających bezpośrednie
go stykania się z artykułami nie pakowanymi
żywności , przy ich wyrobie, przerobie, przechowywaniu, transporcie i obrocie oraz przy przygotowywaniu i wydawaniu do spożycia ,
4) na stanowiskach związanych z urzędowym
badaniem mięsa oraz z nadzorem sanitarno-weterynaryjnym nad artykułami żywności ,
5) na stanowiskach wymagających bezpośred
niego stykania się z artykułami sanitarnymi
oraz środkami farmaceutycznymi i drogeryj nymi podczas ich wyrobu, przerobu, fasowania, pakowania i wydawania,
6) na stanowiskach wymagających bezpośrednie
go stykan ia się ze zbiornikami wody, punktami
rozdzielczymi wody w zakładach zaopatrują
cych ludność w wodę do picia i na potrzeby
gospodarcze oraz w zakładach przemysłowych

8)
9)

10)
11)

2)

dotkniętym

posiadających własne ujęcie wody przeznaczonej do picia i potrzeb gospodarczych,
na stanowiskach związanych z przyjmowaniem, praniem, sortowaniem i wydawaniem
bielizny - odzieży w zakładach pralniczych,
na stanowiskach pracy w zakładach służby
zdrowia i opieki społecznej,
na stanowiskach pracy w szkołach oraz
placówkach op i ekuńczo-wychowawczych
i oświatowo-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży do lat 1 8,
na stanowiskach pracy w domach wypoczynkowych, hotelach, pensjonatach i innych
zakładach przeznaczonych na zamieszkanie,
na stanowiskach wymagających oczyszczania i dezynfekcji sprzętu , urządzeń, pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania czynności określonych w pkt 1-10.";

skreśla się § 2 oraz powołanie się na ten przepis
w § 4 ust. 1, § 6, § 9, § 10 ust. 3, § 12 ust. 1, § 13, § 14
ust. 1, § 1 5 i § 1 6 ust. 2;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1 . Pracownicy zatrudnieni przy zajęciach określonych
w § 1 i 3 pkt 1 podlegają badaniom okresowym co
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miesięcy . ";

4) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. W przypadku braku zakłpdu leczniczo -zapobiegawczego badania wykoruje zakład opieki zdrowotnej
ambulatoryjnej zespolu opieki zdrowotnej, na terenie którego znajduje 5ię zakład pracy.";
5) w § 8 po wyrazach "służby zdrowia" skreśla się przecinek i wyrazy "za zgodą lVłaściwego wydziału zdrowia
prezydium powiatowej Imiejskiej, dzielnicowej) rady
narodowej, " .
§ 2. Rozporządzenie wdodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej : A. Kosiniak-Kamysz

P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
W związku ze wzrostem cen papieru, kosztów druku i opłat pocztowych aktualna cena pr91umeraty od
1 stycznia 1990 r . wynosi:
Dziennika Ustaw
- 97.750 zł.
Monitora Połskiego - 54.400 zł .
O wysokości dopłatY należnej od każdego z naszych odbiorców zawiadomimy odrębnie .
Mamy nadzieję, że P.T. Prenumeratorzy zainteresowani dalszym otrzymywaniem wymienonych wydawnictw przyjmą ze zrozumieniem prośbę o dopłatę do uiszczonej wcześniej przedpłaty i dokOlają tej dopłaty
w ciągu 14 dni od daty otrzymania indywidualnego zawiadomienia.
Prenumeratorom, którzy nie wniosą dopłaty, zwracane będą dokonane przedpłaty po potrąceniu
należności za wysłane edycje.
Wyliczone przez nas kwoty prosimy wpłacać na konto bankowe Wydz i ału Wydawnicw Urzędu Rady
Ministrów w Narodowym Banku Polskim, Oddział Okręgowy Warszawa nr 105!- 3157-139.11.
z adnotacją "dopłata do prenumeraty".
Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów
Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału WydawnictIV Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska
69/11, 00- 979 Warszawa, P-1 , niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru .
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