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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 kwietnia 2003 r.

w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje mo˝liwoÊç przeniesienia zaka˝enia 
na inne osoby

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o chorobach zakaênych i zaka˝eniach (Dz. U.
Nr 126, poz. 1384 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wykaz prac, przy wykonywaniu któ-
rych istnieje szczególne ryzyko przeniesienia na inne
osoby zaka˝enia pràtkami gruêlicy, który jest okreÊlony
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 2. Ustala si´ wykaz prac, przy wykonywaniu któ-
rych istnieje szczególne ryzyko przeniesienia na inne
osoby zaka˝enia pa∏eczkami duru brzusznego, durów
rzekomych A, B i C, innymi pa∏eczkami Salmonella po-
chodzenia odzwierz´cego oraz pa∏eczkami Shigella,
który jest okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdze-
nia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: L. Sikorski

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93,
poz. 833).

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 4 kwietnia 2003 r. (poz. 633)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ PRAC, PRZY WYKONYWANIU KTÓRYCH ISTNIEJE SZCZEGÓLNE RYZYKO PRZENIESIENIA NA INNE
OSOBY ZAKA˚ENIA PRÑTKAMI GRUèLICY

Prace na stanowiskach zwiàzanych z ciàg∏ym kon-
taktem z ludêmi w:

1) przedszkolach, szko∏ach i placówkach systemu
oÊwiaty;

2) szko∏ach wy˝szych, wy˝szych szko∏ach zawodo-
wych, wy˝szych szko∏ach wojskowych;

3) szpitalach;
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4) zak∏adach opiekuƒczo-leczniczych, zak∏adach pie-
l´gnacyjno-opiekuƒczych;

5) sanatoriach, prewentoriach;

6) innych niewymienionych z nazw w pkt 3—5 zak∏a-
dach przeznaczonych dla osób, których stan zdro-
wia wymaga udzielania ca∏odobowych lub ca∏o-
dziennych Êwiadczeƒ zdrowotnych w odpowied-
nim sta∏ym pomieszczeniu;

7) przychodniach, oÊrodkach zdrowia, poradniach;

8) pogotowiu ratunkowym;

9) zak∏adach rehabilitacji leczniczej;

10) ˝∏obkach;

11) hospicjach;

12) specjalistycznych oÊrodkach szkoleniowo-rehabili-
tacyjnych;

13) warsztatach terapii zaj´ciowej;

14) domach pomocy spo∏ecznej;

15) oÊrodkach wsparcia;

16) placówkach opiekuƒczo-wychowawczych;

17) zak∏adach karnych;

18) aresztach Êledczych;

19) zak∏adach poprawczych;

20) schroniskach dla nieletnich.

Za∏àcznik nr 2

WYKAZ PRAC,
PRZY WYKONYWANIU KTÓRYCH ISTNIEJE SZCZEGÓLNE RYZYKO PRZENIESIENIA NA INNE OSOBY
ZAKA˚ENIA PA¸ECZKAMI DURU BRZUSZNEGO, DURÓW RZEKOMYCH A, B i C, INNYMI PA¸ECZKAMI

SALMONELLA POCHODZENIA ODZWIERZ¢CEGO ORAZ PA¸ECZKAMI SHIGELLA

1) prace na stanowiskach wymagajàcych bezpoÊred-
niego stykania si´ z nieopakowanymi artyku∏ami
˝ywnoÊciowymi przy wyrobie, przerobie, pakowa-
niu, przechowywaniu, obrocie i przewozie Êrodków
spo˝ywczych oraz przy ich przygotowywaniu do
spo˝ycia, jak równie˝ przy myciu oraz przygotowy-
waniu naczyƒ i pojemników przeznaczonych na
˝ywnoÊç;

2) prace na stanowiskach wymagajàcych bezpoÊred-
niego stykania si´ ze zbiornikami wody, urzàdze-
niami do oczyszczania wody i punktami rozdziel-
czymi wody w zak∏adach zaopatrujàcych ludnoÊç
w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia przez ludzi oraz
w zak∏adach przemys∏owych majàcych w∏asne
uj´cia wody przeznaczonej do spo˝ycia przez lu-
dzi;

3) prace na stanowiskach wymagajàcych bezpoÊred-
niego kontaktu z dzieçmi w wieku do lat 6 w zak∏a-
dach opiekuƒczo-leczniczych, zak∏adach piel´gna-
cyjno-opiekuƒczych, placówkach opiekuƒczo-wy-

chowawczych, ˝∏obkach, przedszkolach, szko∏ach
i placówkach systemu oÊwiaty; 

4) prace w wytwórniach sztucznego lodu u˝ywanego
do celów spo˝ywczych na stanowiskach wymaga-
jàcych bezpoÊredniego stykania si´ z tym lodem;

5) prace przy uzyskiwaniu mleka, wyrobie oraz prze-
robie produktów mlecznych, prace przy uzyskiwa-
niu mi´sa, wytwarzaniu wyrobów mi´snych i ryb-
nych;

6) prace przy przechowywaniu i przewozie produktów
i wyrobów, o których mowa  w pkt 1, oraz obrocie
nimi;

7) prace przy obs∏udze wagonów restauracyjnych, ba-
rowych i sypialnych oraz wagonów ch∏odni prze-
znaczonych do przewozu niepakowanych artyku-
∏ów ˝ywnoÊciowych;

8) prace na stanowiskach stewardów i stewardes na
statkach powietrznych i wodnych.


