
Szkodliwe czynniki biologiczne  

odprawy biletowo-baga¿owej w portach lotniczych
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Do zagro¿eñ zawodowych pracowników odprawy biletowo-baga¿owej w portach lotniczych nale¿y 
kontakt z czynnikami biologicznymi i transportowanymi jako bioaerozol emitowany z systemu wenty-
lacji, jak równie¿ tymi pochodz¹cymi z organizmów pasa¿erów, przewo¿onego baga¿u oraz zwierz¹t. 

-

lotniczy

Occupational hazards to which airport check-in staff are exposed result from contact with bioaerosols emit-

animals. Airport check-in staff can be exposed to contact with harmful biological agents such as bacteria, 
fungi and viruses, which are responsible for numerous adverse health outcomes and diseases. Therefore, reli-
able risk assessment are the use of appropriate preventive measures are key aspects of occupational hazard 
prevention among workers in this group. 
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Wstêp
Coraz wiêcej osób wybiera podró¿e samo-

lotem jako najszybszy, najwygodniejszy i staty-

Wed³ug danych opublikowanych przez GUS 
liczba pasa¿erów przyby³ych, jak równie¿ od-
prawionych z polskich portów lotniczych stale 

sobie, ¿e pasa¿erowie podró¿uj¹cy pomiêdzy 

objawowymi lub bezobjawowymi nosicielami 

szybkiego rozprzestrzeniania siê szkodliwych 

stanowisk odpraw biletowo-baga¿owych [3].
W Polsce funkcjonuje 16 du¿ych portów 

lotniczych [4]. Przy obs³udze ruchu lotniczego 
zatrudnionych jest wielu pracowników, w tym 
pracownicy odprawy biletowo-baga¿owej. 
Do zakresu ich obowi¹zków nale¿y m.in. wy-
dawanie kart pok³adowych uprawniaj¹cych 

wa¿enie i odprawa baga¿u rejestrowanego. 

pasa¿erowie i ich baga¿ (w tym przewo¿one 
zwierzêta), jak równie¿ elementy konstrukcyjne 
budynków czy zanieczyszczone systemy wen-
tylacyjne [5,6].

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2000/54/
WE w sprawie ochrony pracowników przed ry-
zykiem zwi¹zanym z nara¿eniem na dzia³anie 
czynników biologicznych w miejscu pracy, jak 
i rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z 22 kwiet-
nia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników 

oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo 
nara¿onych na te czynniki, pracodawca jest zo-
bowi¹zany do dokonania i udokumentowania 
oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez 
szkodliwe czynniki biologiczne [7]. Dotychczas 
grupa zawodowa pracowników odprawy bile-
towo-baga¿owej w portach lotniczych nie by³a 

-
wodowych na stanowiskach pracy, co w zasadni-
czy sposób uniemo¿liwia prawid³owe zarz¹dzanie 
bezpieczeñstwem pracy.

-
wo-baga¿owej stanowi bioaerozol emitowany 
z zanieczyszczonych systemów klimatyzacyjnych, 

i ewentualnie przewo¿onych zwierz¹t oraz 
drobnoustroje, obecne na powierzchni baga¿u, 

-
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a l  . a l iological ag nts in t  o king n i on nt o  c ck in sta  

Grupa 
zagro¿enia Rozprzestrzenianie siê Dzia³anie na cz³owieka

Koronawirusy ( o ona i i a ) 2 powietrzno-kropel-
kowe

-
wych

ochrony indywidualne

Wirus opryszczki pospolitej (typ 1 
i 2) ( p s si pl  i s HSV)

2
uszkodzon¹ skórê, 
przez kontakt r¹k

-
wych, zapalenia skóry (wypryski i wysypki pêcherzy-
kowe), zapalenie rogówki, zapalenie mózgu

ochrony indywidualne, szczepienia 
ochronne, dezynfekcja, sterylizacja, bier-
na immunizacja immunoglobulin¹

Bakterie (warunkowo beztlenowe 
pa³eczki Gram-ujemne) Ha-
emophilus in uenzae/ pa³eczka 

2 -
wietrzno-kropelkowe

ochrony indywidualne, szczepienia 
ochronne, dezynfekcja, sterylizacja

Rynowirusy 
( ico na i i ae)

2 -
wietrzno-kropelkowe

³agodne zapalenia górnych i dolnych dróg oddecho-
wych

ochrony indywidualne, dezynfekcja ste-
rylizacja

Wirus grypy (typ A, B i C) (Ortho-
my o iri ae)

2 powietrzno-kropel-
kowe

szczepienia ochronne, witaminizacja, izo-
lacja grup wysokiego ryzyka 

Bakterie (pr¹tki) 
yco acterium tu erculosis

3 powietrzno-kropel-
kowe

szczepienia BCG, ochrony indywidualne, 
-

czeñ, sterylizacja, dezynfekcja, okresowe 
badania lekarskie nara¿onego personelu

Bakterie (tlenowe ziarniaki Gram-
-ujemne) 

eisseria meningiti is  dwoinka 
zapalenia opon mózgowych 
(meningokok)

2 powietrzno-kropelko- zapalenie opon mózgowych szczepienia ochronne, ochrony osobiste, 
dezynfekcja

Bakterie (Gram-dodatnie ziar-
niaki) Streptococcus pyogenes/ 
paciorkowiec ropotwórczy

2 powietrzno-kropel-

(czêsto przyranne)

-
ca, posocznica, choroba reumatyczna, zapalenie k³ê-
buszków nerkowych, zapalenie wsierdzia; toksyczne 

(erytrotoksyna, streptolizyny, bia³ko M i inne)

ochrony indywidualne, dezynfekcja, ste-

-
wotna, opatrywanie ran

Staphylococcus aureus gronko-
wiec z³ocisty

2 powietrzno-py³owe, 
powietrzno-kropelko-

zaka¿enia ropne, stany zapalne dróg oddechowych 
i innych narz¹dów

ochrony indywidualne, przestrzeganie 

rowie s¹ nosicielami drobnoustrojów bytuj¹cych 
na skórze oraz w jamie nosowej i ustnej, nato-
miast inne szczepy bakterii oraz grzybów mog¹ 

W rozprzestrzenianiu siê szkodliwych czyn-

najwiêksze znaczenie ma droga powietrzno-
-kropelkowa. Odgrywa ona zasadnicz¹ rolê 
w szerzeniu siê infekcji uk³adu oddechowego. 

-
cowników ze ska¿onymi obiektami, np. w trakcie 
wydawania kart pok³adowych czy umieszczania 

pasa¿erów podczas rozmowy, kaszlu, kichania, 

kropelki p³ynów ustrojowych i wydzielin z jamy 
nosowo-gard³owej, ale tak¿e potencjalnie cho-
robotwórcze mikroorganizmy, takie jak bakterie 
czy wirusy. Wyniki badañ pokazuj¹, ¿e podczas 

-
nych ok. 2 tys., a w trakcie rozmowy nawet 

biologiczny [8,9].
Podró¿ni, szczególnie ci powracaj¹cy z krajów 

-
arem chorób wirusowych, tak¿e tych o ciê¿kim 

od lutego 2014 r. w 3 krajach Afryki: Gwinei, 
Liberii i Sierra Leone epidemi¹ gor¹czki Ebola 
(EVD), wyst¹pi³y przypadki przeniesienia tej 
choroby do USA i Europy. Pracownicy stanowisk 

-

zaka¿on¹. Poza dzia³aniami profilaktycznymi 

(higiena i dezynfekcja r¹k, blatów roboczych, 

¿e wyst¹pi³ kontakt z podró¿nym zaka¿onym 
-

cz¹ce objêcia nadzorem epidemiologicznym lub 
kwarantann¹ osób maj¹cych kontakt z chor¹ 
osob¹ [10,11].

na terenie portów lotniczych szkodliwych czynni-

zaka¿eñ u ludzi, a najwy¿sze stê¿enia bakterii 
i grzybów obserwowane s¹ w trakcie wzmo¿one-

dominuj¹c¹ grupê stanowi¹ bakterie – autorzy 
wymieniaj¹ przede wszystkim bakterie Gram-
-dodatnie z rodzajów Streptococcus, Staphy-
lococcus, oryne acterium, ropioni acterium, 
Kocuria, acillus, ho ococcus, icrococcus, 

icro acterium oraz bakterie Gram-ujemne 
z rodzajów la o acterium, ethylo acterium, 
Pseudomonas sp. non-aeruginosa, Stenotropho-
monas maltophilia i She anella putre aciens. 
[9,10]. Jak podaje McKernan i wsp., badane 
aerozole grzybowe charakteryzowa³y siê obec-

Acremonium, 
Alternaria, Aspergillus (w tym gatunki Asper-
gillus la us i Aspergillus umigatus , otrytis 
cinerea, ladosporium, urotium, usarium, 

ucor, Oidiodendron griseum, Paecilomyces 
ariotii, hizopus, hodotorula, Scopulariopsis, 

Sporo olomyces salmonicolor, Stachy otrys, 
Syncephalastrum racemosum, Ulocladium [12]. 
Szczepy nale¿¹ce do wymienionych rodzajów 

czêsto wchodz¹ w sk³ad naturalnej mikrobioty 
cz³owieka, jak równie¿ powszechnie wystêpuj¹ 

spotykane s¹ te¿ gatunki nale¿¹ce do grupy 2. 
zagro¿enia, np. Staphylococcus aureus, który 

siê przyczyn¹ zaka¿eñ ropnych skóry i zaka¿eñ 

na fakt, ¿e szczepy nale¿¹ce do grupy 1. zagro-
-

schorzenia o pod³o¿u infekcyjnym.
Ka¿dego roku setki tysiêcy zwierz¹t domo-

-
¿erów zwierzêtami s¹ psy, koty, króliki i inne ma³e 
zwierzêta futerkowe [13]. Kontakt pracowników 
punktu odprawy baga¿owo-biletowej z aler-
genami bia³kowymi ssaków udomowionych 

astmy oskrzelowej oraz alergicznego zapalenia 
spojówek i skóry.

Zestawienie czynników biologicznych stwa-
-

sonelu odprawy biletowo-baga¿owej w ruchu 
lotniczym zamieszczono w tabeli 1.

Ocena ryzyka
Warunki ochrony pracowników przed zagro-

¿eniami powodowanymi przez szkodliwe czynniki 
-

zbêdnych do zapewnienia ochrony zdrowia i ¿ycia 
pracowników nara¿onych na ich dzia³anie, w tym 

CZYNNIKI BIOLOGICZNE
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i sposób monitorowania stanu zdrowia nara¿o-

w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 
2005 roku. Na podstawie rozporz¹dzenia ka¿dy 
pracodawca jest zobowi¹zany do dokonania oce-

pracownik [7]. Prawid³owe przeprowadzenie 
oceny ryzyka wymaga zebrania aktualnych 
informacji dotycz¹cych warunków pracy oraz 
nara¿enia na szkodliwe czynniki biologiczne 

zawodowych (w przypadku omawianej grupy 
zawodowej g³ówne zagro¿enie stanowi¹ bakterie 
i wirusy, wymienione w tabeli 1.).

Najprostsz¹ metod¹ pozyskania takich in-
formacji jest wykorzystanie tzw. listy kontrolnej, 

-
styki wystêpuj¹cych czynników biologicznych, 
liczby i rodzaju stanowisk pracy, itp. Przyk³adowe 
pytania z listy kontrolnej dla stanowisk personelu 
odprawy biletowo-baga¿owej w ruchu lotniczym 
zamieszczono w tabeli 2.

Dzia³ania prewencyjne  
 

-

odprawy biletowo-baga¿owej nie wystêpuje 

zamierzony kontakt z czynnikami biologicznymi 
(tzn. czynniki biologiczne nie s¹ przedmiotem 

przy jej przeprowadzaniu). Prawid³owa ochrona 

siê przede wszystkim na przestrzeganiu ogólnie 
przyjêtych zasad epidemiologiczno-sanitarnych. 
Do podstawowych dzia³añ prewencyjnych na-

ochrony indywidualnej (rêkawice ochronne), 
systematyczne czyszczenie i dezynfekcjê sys-

blatów roboczych, klawiatury komputera, 
edukacjê personelu, jak równie¿ profilaktykê 
medyczn¹ opart¹ na szczepieniach ochronnych. 

w odniesieniu do tego rodzaju stanowisk pracy 
zosta³y przedstawione w tabeli 3.

Podsumowanie
Praca na stanowisku pracownika odprawy 

biletowo-baga¿owej wi¹¿e siê czêsto z ryzy-

emitowanym z zanieczyszczonych systemów 
klimatyzacyjnych, jak równie¿ z wydzielinami 

-
cjalnie chorobotwórcze mikroorganizmy. St¹d 

o przestrzeganie podstawowych procedur 

higienicznych i przeprowadzanie dezynfekcji 
czy np. czyszczenie systemów wentylacyjnych, 

osobistej (np. rêkawic).
Równie istotna jest profilaktyka medyczna, 

obejmuj¹ca nadzór lekarza medycyny pracy 
oraz m.in. szczepienia ochronne. Nie wolno zapo-

oceny ryzyka zwi¹zanego z nara¿eniem na dzia-
³anie szkodliwych czynników biologicznych, 
co warunkuje bezpieczeñstwo pracy personelu, 
a tak¿e powinno zapobiec rozprzestrzenianiu siê 
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Pu likacja opracowana na podstawie wynik w  
etapu programu wieloletniego pn. Poprawa ez-
piecze stwa i warunk w pracy , inansowanego 
w latach -  w zakresie ada  naukowych 
i prac rozwojowych ze rodk w inisterstwa auki 
i Szkolnictwa y¿szego arodowego entrum 
Bada  i ozwoju. Koordynator programu: entral-
ny nstytut Ochrony Pracy  Pa stwowy nstytut 
Badawczy.

a le . A checklist or the working en ironment o  check-in sta

• Stanowisko pracy
Informacje o czynnikach biologicznych

• Do jakich grup zagro¿enia nale¿¹ rozpatrywane czynniki biologiczne?

• Czy wystêpuj¹ce czynniki biologiczne stwarzaj¹ szczególne zagro¿enie np. dla kobiet w ci¹¿y lub m³odocianych?

• Czy istniej¹ dane dotycz¹ce rzeczywistego nara¿enia pracownika?

pracy personelu odprawy biletowo-baga¿owej w portach lotniczych
a le . Sample technical, organizational, personal protection and disease pre enti e measures or the working en i-

ronment o  check-in sta

Dzia³ania techniczne

Dzia³ania organizacyjne
• procedury higieniczne dotycz¹ce pracowników (mycie i dezynfekcja r¹k)

• ochrona r¹k (rêkawice)
• odzie¿ robocza

• nadzór i opieka lekarza medycyny pracy

• szczepienia ochronne

3/201518


