
Załącznik nr 3 

Pułtusk, dn. ..................................

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej

Poradnia Medycyny Pracy

ul. Daszyńskiego 2

06 – 100 Pułtusk

SKIEROWANIE 

NA WSTĘPNE BADANIA LEKARSKIE

art. 43 pkt. 2, art. 229 § 4 Kodeksu Pracy

Kieruję Pana
( Panią ) .....................................................................................................................................................
...............

imię i nazwisko

data urodzenia ............................................... PESEL ...............................................................................

adres zamieszkania ....................................................................................................................................

wykształcenie / zawód wyuczony / wykonywany …….............................................................................

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

w celu  wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia osoby pokierowanej i ustaleniu braku
przeciwwskazań do

odbycia stażu / szkolenia ...........................................................................................................................

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

na
stanowisku .............................................................................................................................................

opis stanowiska pracy.................................................................................................................................

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

....................................................................................................................................................................
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Czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia występujące na stanowisku pracy 

( postawić X przy występującym czynniku)

1.  niekorzystne czynniki psychospołeczne:   stanowisko decyzyjne    monotonia pracy  
        narażenie życia   

2.  kierowanie:                  samochodem kat. .............   wózkiem widłowym      maszyną
w ruchu     

3.  praca zmianowa          jednozmianowa                    dwuzmianowa             
trzyzmianowa

4.  praca na wysokości     do 3 metrów                         powyżej 3 metrów

5.  hałas                             ilość godzin w hałasie ............   natężenie

6. wibracja                         miejscowa                                   ogólna wyniki pomiarów .............

7.  mikroklimat                 gorący                                        zimny

8. czynniki chemiczne     wymienić jakie
                                                czas pracy                                   stężenie

9.  pyły                               wymienić jakie

10. czynniki biologiczne   HBV                                   HCV             inne

11. dźwiganie ciężarów      ile kilogramów .............

12. promieniowanie           RTG                   UV           laser              podczerwień       EM

Występują / nie występują czynniki szkodliwe.

Na w/w stanowisku wymagana jest książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych: Tak / Nie 
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