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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 10 lipca 2006 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, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.

§ 1. Ustala si´ wykaz prac, przy wykonywaniu których istnieje mo˝liwoÊç przeniesienia zaka˝enia na inne osoby, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu prac, przy
wykonywaniu których istnieje mo˝liwoÊç przeniesienia zaka˝enia na inne osoby (Dz. U. Nr 67, poz. 633).
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Zdrowia: Z. Religa

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 lipca 2006 r. (poz. 939)

WYKAZ PRAC, PRZY WYKONYWANIU KTÓRYCH ISTNIEJE MO˚LIWOÂå PRZENIESIENIA ZAKA˚ENIA
NA INNE OSOBY
1. Prace na stanowiskach zwiàzanych z ciàg∏ym kontaktem z ludêmi stwarzajàce zagro˝enie przeniesienia drogà powietrzno-kropelkowà i powietrzno-py∏owà zaka˝enia na inne osoby, niezale˝nie
od rodzaju wykonywanych czynnoÊci zawodowych, wykonywane przez osoby zatrudnione w:
1) przedszkolach, szko∏ach i uczelniach wszystkich
typów i profili, placówkach opiekuƒczo-wychowawczych, rodzinnych oÊrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, oÊrodkach adopcyjno-opiekuƒczych;
2) zak∏adach opieki zdrowotnej;

3) indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych lub grupowych praktykach lekarskich oraz
indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych lub grupowych praktykach piel´gniarek
i po∏o˝nych;
4) zak∏adach fryzjerskich, gabinetach kosmetycznych i innych prowadzàcych dzia∏ania w zakresie piel´gnacji cia∏a;
5) instytucjach i urz´dach prowadzàcych bezpoÊrednià obs∏ug´ interesantów;
6) transporcie publicznym;
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7) instytucjach kultury;
8) podmiotach Êwiadczàcych us∏ugi turystyczne
i hotelarskie;
9) zak∏adach karnych, aresztach Êledczych, zak∏adach poprawczych, schroniskach dla nieletnich,
zak∏adach opiekuƒczo-wychowawczych oraz
oÊrodkach dla uchodêców, policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, policyjnych izbach dziecka, podczas konwojów osób
pozbawionych wolnoÊci oraz doprowadzeƒ
osób zatrzymanych.
2. Prace na stanowiskach zwiàzanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucjà lub przechowywaniem nieopakowanej ˝ywnoÊci, wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi oraz leków doustnych, przygotowaniem i wydawaniem posi∏ków,
wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi i leków, a tak˝e myciem naczyƒ i pojemników przeznaczonych na ˝ywnoÊç, wod´ przeznaczonà do
spo˝ycia przez ludzi lub na leki, stwarzajàce zagro˝enie przeniesienia drogà pokarmowà zaka˝enia na inne osoby, niezale˝nie od rodzaju wykonywanych czynnoÊci zawodowych, wykonywane
przez osoby zatrudnione w:
1) zak∏adach ˝ywienia zbiorowego;
2) zak∏adach hurtowych i detalicznych obrotu
nieopakowanà ˝ywnoÊcià;
3) zak∏adach uzdatniajàcych i dostarczajàcych
wod´ przeznaczonà do spo˝ycia przez ludzi lub
lód do celów spo˝ywczych;
4) zak∏adach produkujàcych lub wprowadzajàcych ˝ywnoÊç do obrotu;
5) zak∏adach mleczarskich przy pozyskiwaniu
i przetwórstwie mleka oraz na fermach;
dotyczy równie˝ rolników gospodarujàcych indywidualnie;
6) gospodarstwach rolnych, w których produkuje
si´ ˝ywnoÊç w celu wprowadzenia do obrotu,
w odniesieniu do osób bioràcych udzia∏ w pracach wymagajàcych bezpoÊredniego kontaktu
z nieopakowanymi Êrodkami spo˝ywczymi lub
prowadzàcych takie gospodarstwa;
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7) aptekach, punktach aptecznych, sklepach zielarskich i hurtowniach farmaceutycznych;
8) zak∏adach opieki zdrowotnej w tym w ˝∏obkach, zak∏adach piel´gnacyjno-opiekuƒczych,
zak∏adach opiekuƒczo-leczniczych;
9) przedszkolach i innych miejscach przebywania
dzieci do lat 6;
10) podmiotach Êwiadczàcych us∏ugi w wagonach
restauracyjnych, barowych oraz przy przewozie nieopakowanych artyku∏ów ˝ywnoÊciowych w wagonach ch∏odniach;
11) podmiotach Êwiadczàcych us∏ugi na statkach
powietrznych i wodnych na stanowiskach stewardów i stewardes.
3. Prace na stanowiskach zwiàzanych z kontaktem
z wodà oraz Êrodkami s∏u˝àcymi piel´gnacji skóry lub Êluzówek innych osób oraz stwarzajàcych
zagro˝enie przeniesienia drogà kontaktowà zaka˝enia na inne osoby, niezale˝nie od rodzaju wykonywanych czynnoÊci zawodowych, wykonywane
przez osoby zatrudnione w:
1) przedszkolach i innych miejscach przebywania
dzieci do lat 6;
2) zak∏adach opieki zdrowotnej;
3) indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych lub grupowych praktykach lekarskich oraz
indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych lub grupowych praktykach piel´gniarek
i po∏o˝nych;
4) zak∏adach fryzjerskich, gabinetach kosmetycznych i innych prowadzàcych dzia∏ania w zakresie piel´gnacji cia∏a oraz w zak∏adach, w których
podejmowane sà czynnoÊci, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciàg∏oÊci
tkanek ludzkich;
5) wytwórniach produktów leczniczych, wyrobów
medycznych, kosmetyków oraz Êrodków s∏u˝àcych do mycia i piel´gnacji cia∏a;
6) kàpieliskach, ∏aêniach, saunach i basenach kàpielowych.

