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(Wniosek )Skierowanie na badania lekarskie  

 do celów sanitarno – epidemiologicznych
stosownie do rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 04 marca 2006 r. w sprawie bada� lekarskich do celów sanitarno – 

epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191) 

kieruj�  Ob .
 * dddddddd         PESEL

 *

  ............... ....................................................................................................                                   ....................................... 

zamieszkałego
 *

     asada 
  ............................................. ............................................................................................... 

(Kod, miejscowo�� ulica nr domu / mieszkania) 

    

przyjmowanego/pracuj�cego
* *

 na stanowisku pracy
*

   ...................................................................................................... 

na badania  lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych 

1. charakterystyka prac w procesie produkcji i w obrocie �ywno�ci�, które ma wykonywa� lub wykonuje osoba poddawana badaniom 

Czynno�ci z zakresu produkcji: Zakre�lamy X 

1)zwi�zanej z obróbk� surowców pochodzenia zwierz�cego i ro�linnego oraz dodatków do 

�ywno�ci: 

2)zwi�zane z procesami technologicznymi �ywno�ci   

3)wymagaj�ce stykania si� z wyrobami gotowymi przed ich umieszczeniem w opakowaniach 

bezpo�rednich lub opakowaniach transportowych  

4) wymagaj�ce stykania si� z opakowaniami bezpo�rednimi �rodków spo�ywczych  

5) obejmuj�ce mycie ,czyszczenie i dezynfekowanie urz�dze� oraz innych przedmiotów 

wyposa�enia lub opakowa� trwałych �rodków spo�ywczych ,a tak�e zwi�zane z utrzymaniem 

czysto�ci zakładu 
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6)zwi�zane z uzyskaniem mleka w gospodarstwach rolnych i hodowlanych                             

7)w punktach skupu mleka i innych �rodków spo�ywczych niepodlegaj�cych obróbce termicznej 

Czynno�ci w obrocie 

1)zwi�zane ze sprzeda�� detaliczn� nieopakowanych �rodków spo�ywczych ,a tak�e 

opakowanych ,je�eli rodzaj stosowanych opakowa� jednostkowych nie zapobiega przenikaniu 

zanieczyszcze� do �rodków spo�ywczych lub je�eli z powierzchni tych opakowa� nie mo�na 

usun�� zanieczyszcze� w taki sposób, aby nie przenikały one do �rodków spo�ywczych 

2) w magazynach hurtowych �rodków spo�ywczych 
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3)w zakresie sprzeda�y okr��nej/ obno�nej ,obwo�nej/ �rodków spo�ywczych  

Czynno�ci z zakresu produkcji i obrotu zwi�zane z ;  

1) transportem �rodków spo�ywczych w odkrytych pojemnikach;  

2)kontrol� jako�ci �rodków spo�ywczych ; 

3)urz�dowym badaniem mi�sa; 
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4)przygotowaniem i wydawaniem potraw oraz innych �rodków do spo�ycia w zakładach �ywienia 

zbiorowego , a tak�e w innych ni� wymienione w lp.2 pkt 3 miejscach sprzeda�y. 

4 Czynno�ci z zakresu produkcji i obrotu �ywno�ci nie wymienione wy�ej 

data .............                                                                                                         Podpis i piecz�tka osoby 

 odpowiedzialnej za wystawienie skierowania                                                 

Informacja dla osoby kierowanej na badania:  

1.Nale�y z sob� zabra� :  

• dowód to�samo�ci (osobisty ,ewentualnie paszport , uzupełni� nr. Ewiedcyjny –PESEL, NIP ,) 

• wszelkie dowody leczenia ( za�wiadczenia, karty informacyjne, wyniki bada�-szczególnie 

wymazów  , ksi��eczki sanitarno-epidemiologiczne itp ) 

2. Wypełni� zał�czon� ankiet�(odwróci� skierowanie)  i j� podpisa�. 

3.Przygotowa� si� na cało�ciowe badanie lekarskie.( Odpowiednie ubranie) 

                                                          
1
  Obowi�zkowo poda� regon zakładu pracy

* 
Bez wypełnienia rubryk zaznaczonych gwiazdkami orzeczenie nie mo�e by� wydane


