
Koleżanki i Koledzy od lutego ruszają badania profilaktyczne. Przeczytajcie tekst poniżej!!!! 
 
W stanie epidemii badania profilaktyczne wykonywane są z zachowaniem wymagań sanitarno-epidemiologicznych oraz         

z zastosowaniem szczególnych rozwiązań i środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa badanych 

pracowników oraz służb medycznych. 

Środki ostrożności obejmują: 

1. Konieczność zachowania wzmożonego reżimu sanitarnego; 

2. Przeznaczenie odpowiednio zwiększonej ilości czasu na badanie jednostkowe; 

3. Nakaz dokonywania pomiaru temperatury ciała osób zgłaszających się na badania; 

4. Obowiązek wypełnienia ankiet epidemiologicznych - pracownik ma obowiązek przybyć do przychodni                      

z wypełnioną ankietą oraz własnym długopisem!! 

5. Ograniczenie liczby osób przebywających równocześnie na terenie przychodni przy uwzględnieniu specyfikacji danego 

obiektu - ilość przeprowadzonych badań w danej lokalizacji uzależniana jest od obowiązującego reżimu sanitarno –

epidemiologicznego i może ulegać zmianie; 

6. W czasie pobytu w przychodni wymagane jest zasłonięcie ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego oraz 

stosowanie się do poleceń personelu medycznego. 

Kierowanie na badania: 

1. Wskazanie pracownika do badania dokonuje Pracodawca, z uwzględnieniem potrzeb zatrudnianych grup 

zawodowych uprawniony jest do doboru oraz określania kolejności kierowanych na badania pracowników. 

Rekomendowane jest kierowanie w pierwszej kolejności na badania pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów 

pojazdów kolejowych oraz zwrotniczych, a także ubiegających się o zachowanie ważności licencji i świadectwa maszynisty 

oraz funkcjonariuszy SOK. Rekomendujemy również, w uzasadnionych przypadkach, organizację realizacji badań 

kontrolnych i okresowych w trakcie jednej wizyty w przychodni. 

2. Pracownik, z określonych względów, może nie wyrazić zgody na realizację badań profilaktycznych; 

3. Zgłoszenie pracownika na badania za pośrednictwem poczty elektronicznej (wykaz Kolejowych Ośrodków Medycyny 

Pracy wraz z danymi kontaktowymi dostępne są pod adresem internetowym: https://www.pkp.pl/kontakt-zpkpsa/kolejowa-

medycyna-pracy) - pracownik powinien być kierowany do ośrodka znajdującego się najbliżej jego miejsca zamieszkania -      

w przypadku, gdy dany pracownik uprzednio realizował badania w innej przychodni KMP należy o tym fakcie poinformować 

przychodnię, do której aktualnie kieruje się pracownika na badania; 

4. Przekazanie pracownikowi skierowania na badania wraz z ankietą epidemiologiczną; 

5. Na badania przyjmowane są osoby  wcześniej umówione, mające zasłonięte usta i nos, po zdezynfekowaniu rąk 

dokonanym pomiarze temperatury ciała, posiadające prawidłowo wypełnioną ankietę epidemiologiczną. 

6. Kolejowa Medycyna Pracy na wniosek pracownika będzie wydawała zaświadczenie o przyczynie nie zakończenia 

badań w danym dniu. 

     WAŻNE: 

• Realizacja całego procesu badań powinna opierać się na jak najlepszej współpracy pomiędzy poszczególnymi 

jednostkami organizacyjnymi Spółki, a właściwymi przychodniami Kolejowej Medycyny Pracy!! 

• Jednostki organizacyjne zobowiązane są do przygotowania wykazu pracowników na badania na miesiąc luty br. W terminie 

do 28.01.2021 r. jednostki  organizacyjne przekazują do KMP wykaz pracowników kierowanych na badania na najbliższe 

dwa tygodnie lutego, a następnie na kolejne dwa tygodnie. 

• Jednostka organizacyjna jest zobligowana do realizacji w całości przyznanych limitów badań w danym miesiącu. 

   Limit badań przyznany przez KMP do realizacji przez daną jednostkę organizacyjną, w danej przychodni, na przykład  

   w lutym - w ilości 20 badań, które mogą być podzielone w poniżej przedstawiony sposób; 

   2 x badania wstępne 

   3 x badań kontrolnych 

   8 x badań okresowych zaległych 

   7 x badań okresowych bieżących 

• Każda jednostka organizacyjna rozdysponowuje przyznany limit wedle własnych potrzeb i uwarunkowań. 


