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G³ównym zagro¿eniem zawodowym dla wychowawców nauczania przedszkolnego jest 
kontakt z wydzielinami i wydalinami organizmów dzieci oraz bioaerozolem emitowanym 
przez nie w trakcie zabawy. Nauczyciele w przedszkolu w trakcie czynno ci zawodowych 
s¹ nara¿eni na bezpo redni kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi (bakteriami, 
wirusami, grzybami), które mog¹ byæ przyczyn¹ wielu dolegliwo ci i chorób. W zwi¹zku 
z tym kluczowym aspektem zapobiegania zagro¿eniom zawodowym w tej grupie pra-
cowników jest zarówno prowadzenie rzetelnej oceny ryzyka, jak równie¿ zastosowanie 
odpowiednich rodków profilaktycznych.

S³owa kluczowe: szkodliwe czynniki biologiczne, przedszkola, dzia³ania profilaktyczne

Harmful biological agents in preschools 
Contact with body secretions and excretions of children as well as with bioaerosol emitted by 
them is the main occupational hazard for preschool teachers. During their professional activities, 
teachers can be exposed to direct contact with harmful biological agents (bacteria, viruses, fungi) 
that are responsible for numerous adverse health outcomes and diseases. Therefore, reliable risk 
assessment and the use of appropriate preventive measures are key aspects of occupational hazard 
prevention among workers in this group.

Keywords: harmful biological agents, preschool, prevention measures

rozmowy nieco ponad 6,7 tys. kropelek liny, 
które tworz¹ aerozol biologiczny [3,4].

Badania podejmowane w ostatnich latach 
dostarczy³y informacji na temat stopnia 
zanieczyszczenia mikrobiologicznego powie-
trza w pomieszczeniach, gdzie prowadzono 
ca³odzienn¹ opiekê nad dzieæmi w wieku 2-5 
lat. Wykazano w nich, ¿e stê¿enia bakterii 
w powietrzu nie przekraczaj¹ 100 jednostek 
tworz¹cych kolonie w 1 m3 powietrza [5]. 
Choæ mierzone stê¿enia bioaerozoli s¹ niskie, 
to ich jako ciowa analiza do æ czêsto wykazuje 
obecno æ zarówno bakteryjnych, jak i grzy-
bowych patogenów. W powietrzu budynków 
przedszkoli stwierdzono obecno æ pa³eczek 
Haemophilus influenzae, jak równie¿ identyfi-
kowano grzyby, przede wszystkim z rodzajów 
Penicillium, Cladosporium i Aspergillus, które 
wykazuj¹ dzia³anie alergizuj¹ce i immunotok-
syczne [2,6].

Nauczyciele w placówkach wychowa-
nia przedszkolnego zagro¿eni s¹ g³ównie 
chorobami bakteryjnymi i wirusowymi, przy 
czym zidentyfikowane mikroorganizmy 
nale¿¹ zwykle do grupy 2. zagro¿enia [3], 
co oznacza nara¿enie na bezpo redni kontakt 
z potencjalnie chorobotwórczymi czynnikami 
biologicznymi. Wiêkszo æ z powodowanych 
przez nie jednostek chorobowych przenoszona 
jest drog¹ powietrzno-kropelkow¹. Ryzyko 
nara¿enia na bakterie pochodzenia ka³owego, 
takie jak pa³eczki z rodzaju Shigella wzrasta 
w sytuacjach, gdy dzieci wymagaj¹ pomocy 
w zabiegach higienicznych, np. w trakcie 
korzystania z toalety. Dodatkowo opieka 
nad dzieæmi podczas wycieczek i spacerów 
po terenach zadrzewionych (park, las) stwarza 
ryzyko nara¿enia na choroby odkleszczowe, 
takie jak borelioza czy odkleszczowe zapalenie 
mózgu [2].

Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e osoby opiekuj¹ce 
siê dzieæmi nara¿one s¹ na kontakt z paso¿y-
tami przewodu pokarmowego np. owsikami 
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Tabela 1. Szkodliwe czynniki biologiczne stwarzaj¹ce zagro¿enie w rodowisku pracy wychowawcy nauczania przedszkolnego [2]
Table 1. Harmful biological agents in a preschool teacher’s working environment [2]
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SZKODLIWY CZYNNIK 
BIOLOGICZNY

GRUPA 
ZAGRO¯ENIA 

ROZPRZESTRZENIANIE 
SIÊ DZIA£ANIE NA CZ£OWIEKA PROFILAKTYKA

Adenowirusy (Adenoviridae) 2 powietrzno-kropelkowe; 
bezpo rednie

zaka ne – gor¹czki adenowirusowe rodki ochrony indywidualnej ( OI)

Koronawirusy (Coronaviri-
dae)

2 powietrzno-kropelkowe zaka ne – ³agodne choroby górnych dróg 
oddechowych

OI

Wirus cytomegalii (Cytome-
galovirus hominis)

2 bezpo rednie; przez kon-
takt ze lin¹ i moczem 
chorych

zaka ne – mononukleoza z gor¹czk¹, postaæ 
rozsiana u osób z obni¿on¹ odporno ci¹; po-
staæ wrodzona: uszkodzenia p³odu

OI, dezynfekcja, sterylizacja, ochrona pracow-
nic w ci¹¿y przed mo¿liwym kontaktem z zaraz-
kiem, o wiata zdrowotna

Wirus Epsteina i Barr (Herpes-
virus Epstein-Barr)

2 bezpo rednie; przez kon-
takt ze lin¹ chorych

zaka ne – klasyczna mononukleoza, syndrom 
proliferacji limfocytów, syndrom Duncana, 
ch³oniak Burkitta; rak jamy nosowo-gard³o-
wej

ochrony osobiste, dezynfekcja, sterylizacja

Wirus opryszczki pospolitej 
(typ 1 i 2) (Herpes simplex 
wirus HSV)

2 bezpo rednie, przez 
uszkodzon¹ skórê, przez 
kontakt r¹k

zaka ne – opryszczka:pêcherzykowe zapa-
lenia b³on luzowych jamy ustnej i narz¹dów 
moczowo-p³ciowych, zapalenia skóry (wy-
pryski i wysypki pêcherzykowe), zapalenie 
rogówki, zapalenie mózgu

OI, szczepienia ochronne, dezynfekcja, steryli-
zacja, bierna immunizacja immunoglobulin¹

Ludzki wirus B-limfotropowy 
(HBLV-HHV-6) (Herpesviri-
dae)

2 bezpo rednie zaka ne – wysypka, odrzucanie przeszczepu 
nerek

OI, dezynfekcja, sterylizacja

Ludzki herpeswirus 7 (Herpe-
sviridae)

2 bezpo rednie zaka ne – wysypka, odrzucanie przeszczepu 
nerek

OI, dezynfekcja, sterylizacja

Wirus ospy wietrznej i pó³pa -
ca (VZV) (Herpesviridae)

2 powietrzno-kropelkowe zaka ne – ospa wietrzna, pó³pasiec OI, szczepienia ochronne, dezynfekcja, steryli-
zacja

Wirus grypy (typ A, B i C) (Or-
thomyxoviridae)

2 powietrzno-kropelkowe zaka ne – grypa, zapalenie p³uc szczepienia ochronne, witaminizacja, izolacja 
grup wysokiego ryzyka (wcze niaki)

Wirusy BK i JC (Papovaviri-
dae)

2 powietrzno-kropelkowe zaka ne – zaka¿enie bezobjawowe nerek, wi-
rus JC mo¿e powodowaæ u ludzi z obni¿on¹ 
odporno ci¹ wieloogniskow¹ leukoencefalo-
patiê

OI, dezynfekcja, sterylizacja

Wirus odry (Paramyxoviridae) 2 powietrzno-kropelkowe, 
bezpo rednie

zaka ne – odra (choroba wieku dzieciêcego), 
mo¿liwe powik³ania: zapalenie uszu, p³uc, 
mózgu

szczepienia ochronne, izolacja chorych

Wirus zapalenia przyusznic 
(Paramyxoviridae)

2 powietrzno-kropelkowe, 
bezpo rednie

zaka ne – zapalenie przyusznic (mumps, 
choroba wieku dzieciêcego dzieciêcego 
m³odzieñczego), mo¿liwe powik³ania: zapa-
lenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu, 
trzustki, j¹der

szczepienia ochronne, izolacja chorych

Wirus paragrypy (typ 1-4) 
(Paramyxoviridae)

2 powietrzno-kropelkowe, 
bezpo rednie

zaka ne – zapalenia dróg oddechowych 
(zw³aszcza u dzieci)

OI, izolacja chorych

Wirus RS (RSV) (Pneumovirus 
RS)

2 powietrzno-kropelkowe zaka ne – zapalenia dróg oddechowych 
(zw³aszcza u dzieci), zapalenie uszu

OI, izolacja chorych

Parwowirus ludzki (B19) (Pa-
rvoviridae)

2 powietrzno-kropelkowe zaka ne – gor¹czka z wysypk¹ (zw³aszcza u 
dzieci), anemia, poronienia

OI, izolacja chorych

Wirus ostrego krwotocznego 
zapalenia spojówek (AHC) 
(Picornaviridae)

2 powietrzno-kropelkowe zaka ne – ostre, krwotoczne zapalenie spo-
jówek

OI, dezynfekcja, sterylizacja

Wirus Coxsackie (grupy A i B) 
(Picornaviridae)

2 powietrzno-kropelkowe, 
bezpo rednie

zaka ne – zapalenia uk³adu oddechowego, 
angina, gor¹czki, zapalenia mózgu i opon 
mózgo-rdzeniowych, parali¿, zapalenie w¹-
troby, stany zapalne skóry z wysypk¹, biegun-
ka, zapalenie miê nia sercowego i osierdzia 
(grupa B), pleurodynia (grupa B)

OI, dezynfekcja, sterylizacja

Wirus ECHO (Picornaviridae) 2 powietrzno-kropelkowe, 
bezpo rednie

zaka ne – zapalenia uk³adu oddechowego, 
gor¹czki, zapalenia mózgu i opon mózgo-
wo-rdzeniowych, parali¿, zapalenie w¹troby 
i jelit, stany zapalne skóry z wysypk¹, zapa-
lenie spojówek, biegunka, zapalenie miê nia 
sercowego i osierdzia

OI, dezynfekcja, sterylizacja

Wirus zapalenia w¹troby typu 
A (Picornaviridae)

2 ka³owo-pokarmowe, bez-
po rednie

zaka ne – zapalenie w¹troby typu A, zapale-
nie ¿o³¹dka i jelit 

szczepienia ochronne, bierne uodparnianie ludz-
k¹ immunoglobulin¹, OI, dezynfekcja, steryliza-
cja, asenizacja ka³u i cieków

Wirus choroby Heinego-Me-
dina (polio, typ 1-3) (Picorna-
viridae)

2 powietrzno-kropelkowe, 
bezpo rednie, pokarmowe

zaka ne – gor¹czka, zapalenia mózgu i opon 
mózgowo-rdzeniowych, parali¿ (zwykle u 
dzieci), inwalidztwo

szczepienia ochronne, OI, dezynfekcja, steryli-
zacja, asenizacja cieków

Inne enterowirusy (Picorna-
viridae)

2 powietrzno-kropelkowe, 
bezpo rednie, pokarmowe

zaka ne – zapalenia uk³adu oddechowego, 
gor¹czki, zapalenia mózgu i opon mózgowo-
-rdzeniowych, zapalenie w¹troby, jelit, serca 
i miê ni
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Rynowirusy (Picornaviridae) 2 bezpo rednie, 
powietrzno-kropelkowe

zaka ne – ³agodne zapalenia górnych i dol-
nych dróg oddechowych

OI, dezynfekcja, sterylizacja

Rotawirus ludzki 
(Rotavirus hominis) (Reoviridae)

2 ka³owo-pokarmowe, 
powietrzno-kropelkowe

zaka ne – zapalenie ¿o³¹dka i jelit, biegunki 
(g³ównie u dzieci)

OI, dezynfekcja, sterylizacja

Reowirusy (Reoviridae) 2 powietrzno-kropelkowe, 
bezpo rednie

zaka ne – gor¹czki reowirusowe OI, dezynfekcja, sterylizacja

Wirus ró¿yczki
(Rubivirus hominis)

2 powietrzno-kropelkowe, 
bezpo rednie

zaka ne – ró¿yczka, zapalenie stawów, 
uszkodzenia p³odu

OI, szczepienia ochronne, dezynfekcja, steryli-
zacja, ochrona pracownic w ci¹¿y od mo¿liwego 
kontaktu z zarazkiem

B

Bakterie (tlenowe pa³eczki 
Gram-ujemne) Bordetella pa-
rapertussis/ pa³eczka rzeko-
mokrztu cowa

2 powietrzno-kropelkowe zaka ne – krztusiec (postaæ ³agodna) OI, dezynfekcja, sterylizacja

Bakterie (tlenowe pa³eczki 
Gram-ujemne) Bordetella per-
tussis/ pa³eczka krztu ca

2 powietrzno-kropelkowe zaka ne – krztusiec (koklusz), mo¿liwe powi-
k³ania: zapalenie oskrzeli i p³uc, encefalopatia; 
toksyczne – dzia³anie toksyczne przez toksy-
ny bia³kowe i endotoksynê (LPS)

szczepienia ochronne, OI, dezynfekcja, steryli-
zacja

Bakterie (krêtki) Borrelia burg-
dorferi/ Borrelia Burgdorfera i 
zbli¿one gatunki

2 uk³ucie kleszczy zaka ne (zoonoza) – borelioza z Lyme: go-
r¹czka, rumieñ wêdruj¹cy, zapalenie stawów, 
serca, nerwów

OI, szybkie usuwanie przyssanych kleszczy, 
dezynfekcja, badania serologiczne nara¿onych 
grup zawodowych, o wiata zdrowotna

Bakterie (maczugowce) Co-
rynebacterium diphteriae/ 
maczugowiec b³onicy

2 powietrzno-kropelkowe, 
bezpo rednie

zaka ne – b³onica (angina b³onicza, b³onica 
przyranna, b³onica narz¹dów moczowo-
-p³ciowych i in.); toksyczne – egzotoksyna 
b³onicza powoduj¹ca wiêkszo æ objawów 
chorobowych

szczepienia ochronne, OI, dezynfekcja i stery-
lizacja

Bakterie (warunkowo beztle-
nowe pa³eczki Gram-ujemne) 
Haemophilus inß uenzae/ pa-
³eczka inß uenzy

2 bezpo rednie, powietrzno-
-kropelkowe

zaka ne – zapalenie uk³adu oddechowego, 
zatok, ucha, nag³o ni, opon, tkanki ³¹cznej

OI, szczepienia ochronne, dezynfekcja, steryli-
zacja

Bakterie (warunkowo beztle-
nowe pa³eczki Gram-ujemne) 
Haemophilus spp. (H.parain-
ß uenzae, H.aegyptius)

2 bezpo rednie, powietrzno-
-kropelkowe

zaka ne – zapalenie p³uc, wsierdzia, spojó-
wek, brazylijska gor¹czka purpurowa

OI, dezynfekcja, sterylizacja

Bakterie (warunkowo beztle-
nowe pa³eczki Gram-ujemne) 
Shigella boydii/ pa³eczka czer-
wonki

2 pokarmowo-wodne zaka ne – czerwonka bakteryjna (zapalenie 
jelita grubego grubego z krwaw¹ biegunk¹)

OI, dezynfekcja, sterylizacja, o wiata zdrowot-
na, utrzymanie czysto ci i higieny

Bakterie (warunkowo beztle-
nowe pa³eczki Gram-ujemne) 
Shigella dysenteriae (typ1)/ 
pa³eczka czerwonki (typ1)

2 pokarmowo-wodne zaka ne – czerwonka bakteryjna (zapalenie 
jelita grubego grubego z krwaw¹ biegunk¹); 
toksyczne – bardzo silna egzotoksyna bia³ko-
wa (cytotoksyna Shiga)

OI, dezynfekcja, sterylizacja, o wiata zdrowot-
na, utrzymanie czysto ci i higieny

Bakterie (warunkowo beztle-
nowe pa³eczki Gram-ujemne) 
Shigella dysenteriae  (pozo-
sta³e typy)/ pa³eczka czer-
wonki (pozosta³e typy) 

2 pokarmowo-wodne zaka ne – czerwonka bakteryjna (zapalenie 
jelita grubego grubego z krwaw¹ biegunk¹)

OI, dezynfekcja, sterylizacja, o wiata zdrowot-
na, utrzymanie czysto ci i higieny

Bakterie (warunkowo beztle-
nowe pa³eczki Gram-ujemne) 
Shigella ß exnerii/ pa³eczka 
czerwonki

2 pokarmowo-wodne zaka ne – czerwonka bakteryjna (zapalenie 
jelita grubego grubego z krwaw¹ biegunk¹); 
toksyczne – enterotoksyny bia³kowe

OI, dezynfekcja, sterylizacja, o wiata zdrowot-
na, utrzymanie czysto ci i higieny

Bakterie (warunkowo beztle-
nowe pa³eczki Gram-ujemne) 
Shigella sonnei/ pa³eczka 
czerwonki

2 pokarmowo-wodne zaka ne – czerwonka bakteryjna (zapalenie 
jelita grubego grubego z krwaw¹ biegunk¹)

OI, dezynfekcja, sterylizacja, o wiata zdrowot-
na, utrzymanie czysto ci i higieny

Bakterie (Gram-dodatnie ziar-
niaki) Staphylococcus aureus/ 
gronkowiec z³ocisty

2 powietrzno-py³owe, po-
wietrzno-krope lkowe, 
bezpo rednie, pokarmowe

zaka ne – zaka¿enia ropne, stany zapalne 
dróg oddechowych oddechowych innych 
narz¹dów, zatrucia pokarmowe, posocznica; 
alergizuj¹ce – alergia skórna

OI, dezynfekcja, sterylizacja, indywidualne au-
toszczepionki, przestrzeganie zasad czysto ci 
i higieny w miejscu pracy, kontrola produktów 
¿ywno ciowych, o wiata zdrowotna, opatrywa-
nie ran, stosowanie utleniaj¹cych myde³ zapo-
biegaj¹cych alkalizacji skóry

Bakterie (Gram-dodatnie 
ziarniaki) Streptococcus py-
ogenes/ paciorkowiec ropo-
twórczy

2 powietrzno-kropelkowe; 
bezpo rednie (czêsto 
przyranne)

zaka ne – angina, zaka¿enia ropne skóry, 
ró¿a, p³onica, posocznica, choroba reuma-
tyczna, zapalenie k³êbuszków nerkowych, 
zapalenie wsierdzia; toksyczne – wytwarza 
liczne toksyny zwiêkszaj¹ce patogenno æ 
(erytrotoksyna, streptolizyny, bia³ko M i inne)

OI, dezynfekcja, sterylizacja, przestrzeganie za-
sad czysto ci i higieny w miejscu pracy, o wiata 
zdrowotna, opatrywanie ran

Bakterie (riketsje) Anaplasma 
phagocytophilum (synonim: 
Ehrlichia phagocytophila)

2 uk³ucie kleszczy zaka ne (zoonozy) – gor¹czka, anaplazmoza 
(erlichioza) granulocytarna

OI, szybkie usuwanie przyssanych kleszczy, re-
pelenty, têpienie kleszczy, dezynfekcja, o wiata 
zdrowotna
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(Enterobius vermicularis) i skóry g³owy, 
np. wszami (Pediculosis capitis). Owsica w dal-
szym ci¹gu stanowi jedn¹ z g³ównych chorób 
paso¿ytniczych: szacuje siê, ¿e oko³o miliard 
ludzi na wiecie, w tym g³ównie dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym, jest zaka¿onych 
owsikami [7]. Tak¿e wywo³ywana przez stawo-
nogi wszawica wystêpuje najczê ciej u dzieci 
w wieku 3-12 lat, niezale¿nie od ich statusu 
spo³eczno-ekonomicznego i stanu higieny 
osobistej [8].

Przy ocenie nara¿enia wychowawców na-
uczania przedszkolnego na szkodliwe czynniki 
biologiczne, nale¿y wzi¹æ pod uwagê fakt, 
¿e w ród dzieci choroby mog¹ rozprzestrze-
niaæ siê szybciej, ni¿ w ród osób doros³ych. 
W tej grupie wiekowej brak jest bowiem 
odpowiedniej wiadomo ci znaczenia hi-
gieny w profilaktyce zaka¿eñ, a warunkach 
przedszkolnych dzieci czêsto dopiero ucz¹ 
siê prawid³owych nawyków higienicznych. 
Niedok³adne mycie r¹k, bezpo redni kontakt 
w trakcie zabawy, jak równie¿ przebywanie 
w ci¹g³ym ruchu sprzyjaj¹ rozprzestrzenia-
niu siê zaka¿eñ bakteryjnych i wirusowych, 
co zwiêksza ryzyko nara¿enia wychowawców 
na kontakt ze szkodliwymi mikroorganizmami.

Ocena ryzyka w przedszkolu
Warunki ochrony pracowników przed za-

gro¿eniami spowodowanymi przez szkodliwe 
czynniki biologiczne, w tym rodzaje rodków 
niezbêdnych do zapewnienia ochrony zdrowia 
i ¿ycia pracowników nara¿onych na dzia³anie 
tych czynników, zakres stosowania tych rod-
ków oraz warunki i sposób monitorowania 
stanu zdrowia nara¿onych pracowników 
s¹ szczegó³owo okre lone w rozporz¹dzeniu 
Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. [9]. 
Zgodnie z jego tre ci¹ ka¿dy pracodawca 
jest zobowi¹zany do dokonania oceny ryzyka, 

na które jest lub mo¿e byæ nara¿ony pracownik. 
W celu prawid³owego przeprowadzenia oceny 
ryzyka niezbêdne jest zebranie aktualnych 
informacji dotycz¹cych warunków pracy oraz 
nara¿enia na szkodliwe czynniki biologiczne 
w trakcie wykonywania konkretnych czynno ci 
zawodowych. Najprostsz¹ drog¹ do uzyska-
nia tego rodzaju danych jest pos³u¿enie siê 
kwestionariuszem, tzw. list¹ kontroln¹, która 
zawiera pytania dotycz¹ce m.in. charaktery-
styki wystêpuj¹cych czynników biologicznych, 
charakterystyki stanowisk pracy, ich liczby itp. 
Przyk³adowe pytania z listy kontrolnej dotycz¹-
cej stanowisk pracy wychowawcy nauczania 
przedszkolnego zamieszczono w tabeli 3.

Profilaktyka zdrowotna w pracy
wychowawcy nauczania przedszkolnego

W trakcie wykonywania czynno ci zawo-
dowych w rodowisku pracy wychowawcy 
nauczania przedszkolnego nie wystêpuje 
zamierzony kontakt z czynnikami biologicz-
nymi (tzn. czynniki biologiczne nie s¹ w tym 
przypadku przedmiotem czynno ci sensu 
stricto, ale mog¹ wystêpowaæ przy jej prze-
prowadzaniu). St¹d te¿ prawid³owa ochrona 
przed wspomnianymi zagro¿eniami powinna 
w tym przypadku opieraæ siê przede wszystkim 
na przestrzeganiu ogólnie przyjêtych zasad epi-
demiologiczno-sanitarnych. Jako podstawowe 
rodki ostro¿no ci nale¿y wymieniæ: higienê 

r¹k, stosowanie rodków ochrony indywidu-
alnej (rêkawice ochronne), systematyczne 
czyszczenie i dezynfekcjê zabawek, edukacjê 
personelu, jak równie¿ profilaktykê medyczn¹ 
opart¹ przede wszystkim na szczepieniach 
ochronnych i uzupe³nion¹ przez stosowanie 
dodatkowych rodków zapobiegawczych 
(np. w postaci repelentów przeciw kleszczom).

Podsumowanie
Praca w charakterze opiekuna przedszkol-

nego mo¿e wi¹zaæ siê z ryzykiem bezpo red-
niego kontaktu z wydzielinami i wydalinami 
cia³a dzieci, jak równie¿ z emitowanym przez 
dzieci bioaerozolem, zawieraj¹cym potencjal-
nie chorobotwórcze drobnoustroje. Stoso-
wanie w³a ciwych rodków profilaktycznych, 
a tak¿e rutynowe przeprowadzanie oceny 
ryzyka nara¿enia na dzia³anie szkodliwych 
czynników biologicznych, zapewnia nie tylko 
odpowiedni poziom bezpieczeñstwa i higieny 
pracy wychowawcy nauczania przedszkolne-
go, ale równie¿ powinno zapobiegaæ rozprze-
strzenianiu siê chorób w ród dzieci.
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Tabela 2. Przyk³adowe rodki techniczne, organizacyjne, ochrony indywidualnej i profilaktyki me-
dycznej dla stanowisk pracy wychowawcy nauczania przedszkolnego

Table 2. Sample technical, organizational, personal protection and disease prevention measures 
for preschool teachers 

Dzia³ania techniczne

• powierzchnie sto³ów, pod³óg i cian nieprzepuszczalne dla wody, ³atwo zmywalne, umo¿li-
wiaj¹ce ich dezynfekcjê

• systemy wentylacyjne
• okresowe wymiany Þ ltrów w systemach wentylacyjnych
• zapewnienie rodków dezynfekcyjnych
• okresowe czyszczenie i dezynfekcja zabawek

Dzia³ania organizacyjne

• procedury higieniczne dotycz¹ce pracowników (mycie r¹k)

rodki ochrony indywidualnej

• ochrona r¹k (rêkawice)

ProÞ laktyka medyczna

• nadzór i opieka lekarza medycyny pracy
• prowadzenie dokumentacji badañ proÞ laktycznych
• szczepienia ochronne
• informacja dla pracowników o mo¿liwo ci szczepieñ
• zapewnienie proÞ laktyki poekspozycyjnej

Tabela 3. Lista kontrolna dotycz¹ca rodowiska pracy wychowawcy nauczania 
przedszkolnego

Table 3. A checklist for a preschool teacher’s working environment

Okre lenie obszaru pracy

Zawód

Informacje o czynnikach biologicznych

• Jakie czynniki biologiczne mog¹ wystêpowaæ na stanowisku pracy 
w przedszkolu?

• Do jakich grup zagro¿enia nale¿¹ rozpatrywane czynniki biologiczne?
• Co jest ród³em czynników biologicznych?
• Jak¹ drog¹ czynniki biologiczne mog¹ wnikaæ do organizmu?
• Jakie skutki zdrowotne mog¹ wywo³ywaæ rozpatrywane czynniki bio-

logiczne?
• Czy wystêpuj¹ce czynniki biologiczne stwarzaj¹ szczególne zagro¿e-

nie np. dla kobiet w ci¹¿y lub m³odocianych?

Informacje o przebiegu pracy (wykonywane czynno ci zawodowe)

• Jakie typowe czynno ci s¹ wykonywane?
• Jak czêsto wykonywane s¹ czynno ci?
• Jakie czynno ci stwarzaj¹ najwiêksze zagro¿enie?
• Czy istniej¹ dane dotycz¹ce rzeczywistego nara¿enia pracownika?


