
dnia ................................. 

 

Poradnia Medycyny Pracy 

.....................................    Centrum Medycznego "Eko-Prof-Med" Sp. z o.o.  

       pieczątka zakładu pracy     42-610  Miasteczko Śląskie,  ul. Cynkowa 6 

       z nr telefonu i nr REGON     email: medycynapracy@ekoprofmed.pl  

tel. 696 15 14 80,   32 288 88 82 w.17 

 

SKIEROWANIE NA BADANIE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE 
 

 

Pan(i)................................................................................. PESEL............................................ 

 

................................................................................................................................................... 
adres zamieszkania(z kodem pocztowym) 

    Stanowisko pracy: 

 

 

 

charakter pracy: biurowa  umysłowa  fizyczna  

krótka charakterystyka stanowiska pracy:  

 

 

Charakterystyka prac wykonywana przez osobę poddawaną badaniom (zaznaczyć właściwe): 
 

1. Czynności z zakresu 

produkcji żywności: 

 związane z obróbką surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz dodatków do żywności;  

 związane z procesami technologicznymi żywności;  

 wymagające stykania się z wyrobami gotowymi przed ich umieszczeniem w opakowaniach 

bezpośrednich lub opakowaniach transportowych;  

 wymagające stykania się z opakowaniami bezpośrednimi środków spożywczych;  

 obejmujące mycie, czyszczenie i dezynfekowanie urządzeń oraz innych przedmiotów wyposażenia lub 

opakowań trwałych środków spożywczych, a także związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń 
zakładu;  

 związane z uzyskaniem mleka w gospodarstwach rolnych i hodowlanych;  

 w punktach skupu mleka i innych środków spożywczych nie podlegających obróbce termicznej.  

2. Czynności w 

obrocie żywnością: 

 związane ze sprzedażą detaliczną nie opakowanych środków spożywczych, a także opakowanych, 

jeżeli rodzaj stosowanych opakowań jednostkowych nie zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń do 
środków spożywczych lub jeżeli z powierzchni tych opakowań nie można usunąć zanieczyszczeń w taki 
sposób, aby nie przenikały one do środków spożywczych;  

 w magazynach hurtowych środków spożywczych;  

 w zakresie sprzedaży okrężnej /obnośnej, obwoźnej/ środków spożywczych.  

3. Czynności z 

zakresu produkcji i 

obrotu związane z: 

 transportem środków spożywczych w odkrytych pojemnikach;  

kontrolą jakości środków spożywczych;  

 urzędowym badaniem mięsa;  

 przygotowaniem i wydawaniem potraw oraz innych środków do spożycia w zakładach żywienia 

zbiorowego, a także w innych niż wymienione wyżej miejscach sprzedaży. 

4. Prace związane z 

ciągłym kontaktem 

z ludźmi w: 

 żłobkach, przedszkolach, szkołach, wyższych uczelniach, placówkach systemu oświaty, szpitalach, 

poradniach, zakładach karnych, schroniskach i innych placówkach i jednostkach 

5.  Inne 
 opis:  

 
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                         pieczątka i podpis osoby upoważnionej     

mailto:medycynapracy@ekoprofmed.pl

