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§ 30. Piec do suszenia roślin przeznaczonych do
produkcji pasz powinien być wyposażony w urządze
nie do pomiaru temperatury w jego wnętrzu .

31. Przed uruchomieniem sieczkarni do cięcia roprzeznaczonych na susz należy sprawdzić stan
ostrzy noży tnących.
§

6.

Organizowanie

dróg komunikacyjnych lub
a ścianą jest dopuszczalne tylko w sytuacjach wynikających z procesu technologicznego i pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego
przejść między pryzmą

bezpieczeństwa .

ślin

§ 32. Czyszczenie worków po zbożu i jego przetworach powinno odbywać się mechanicznie w specjalnym pomieszczeniu oddzielonym od pomieszczeń produkcyjnych.
§ 33. 1. Prace związane z transportem i magazynowaniem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w zakładach pracy, o których mowa w § 1, powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń i sprzętu
ograniczającego wysiłek fizyczny pracownika.

2. Mieszanie przetworów zbożowych oraz ich pakowanie do toreb i worków powinno być zmechanizowane.
3. Przepis ust. 2 w zakresie pakowania przetworów
nie dotyczy młynów i wytwórni pasz o wydajności do 4 ton na godzinę.

zbożowych

7. W magazynach zakładów pracy, o których mowa
w § 1, dozwolone jest formowanie pryzm opartych
o ścianę, pod warunkiem że konstrukcja ściany magazynu odpowiada wymogom wytrzymałościowym dla
tego rodzaju składowania, a zboże lub jego przetwory
nie utracą swojej jakości.
§ 35. Drabiny przenośne używane w młynach i wytwórniach pasz powinny być wyposażone w urządze
nia przeciwpoślizgowe.
§ 36. Pracownikom wykonującym czynności wyła
dunku i załadunku zbóż, pasz lub przetworów zbożo
wych na otwartym terenie, w okresie jesienno-zimowym, należy zapewnić pomieszczenie do ogrzania się
i spożycia ciepłego posiłku.
§

stwie

leży zapewnić:

1) odpowiednie

34. 1. Pryzmy ze zbożem i jego przetworami
w magazynach podłogowych należy formować z worków o jednakowej masie, kształcie, rodzaju opakowania i wymiarze.
§

2. Worki na pryzmie

należy układać zawiązkami

2)

do

4. Do formowania pryzm o wysokości powyżej
1,50 m albo sześciu warstw od poziomu podłogi należy używać sprzętu mechanicznego.
5. Odległość pryzmy od ściany nie powinna być
mniejsza niż 0,75 m, a szerokość przejść pomiędzy poszczególnymi pryzmami powinna wynosić co najmniej
1,0 m lub być przystosowana do szerokości pojazdów
magazynowych.

środki

ochrony indywidualnej,

możliwość

mechanicznego odpylania
boczej i ochronnej,

odzieży

ro-

3) pomieszczenia higienicznosanitarne wyposażone
w szczególności w natryski oraz szatnię na odzież
roboczą i własną pracownika.

środka.

3. W razie formowania pryzm z worków, po każdych
pięciu warstwach należy stosować wzmocnienia w postaci drewnianych przekładek.

37. Pracownikom zatrudnionym przy przetwórzbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego na-

§

38. Traci moc

rozporządzenie

Ministra Przemy-

słu Spożywczego i Skupu, Ministra Rolnictwa i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia

31 grudnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i spichrzach
zbożowych (Dz. U. z 1961 r. Nr 3, poz . 19 i z 1965 r.
Nr 11, poz. 71).
§ 39. Rozporządzenie wchodzi w
90 dni od dnia ogłoszenia.

życie

po

upływie

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej:
w z. M. J. Zwo/ińska

79
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 2 lutego 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatów diagnostycznych i sprzętu
jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, w przypadku niektórych
chorób przewlekłych wrodzonych, nabytych lub zakaźnych.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 września
1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535
i z 1995 r. Nr 138, poz. 684) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatów diagnostycznych
i sprzętu jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą

