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Szkodliwe czynniki biologiczne
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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 wentylacji, jak równie¿ tymi pochodz¹cymi z organizmów pasa¿erów, przewo¿onego baga¿u oraz zwierz¹t.
:\KMYaXSMcZ_XU^_YNZ\KacLSVO^YaYLKQKŜYaOTa^\KUMSOacUYXcaKXcMRMdcXXYļMSdKaYNYacMR
]éXK\KŜOXSXKLOdZYļ\ONXSUYX^KU^dO]dUYNVSacWSMdcXXSUKWSLSYVYQSMdXcWS^KUSWSTKULKU^O\SO
Q\dcLcSaS\_]cU^¸\OWYQéLcëZ\dcMdcXé\¸ŜXcMRNYVOQVSaYļMSSMRY\¸LAdaSédU_d^cWaZ\OaOXMTSdKQ\YŜOħdKaYNYacMRNY^cMdéMcMR^OTQ\_ZcZ\KMYaXSU¸aXKVOŜc_adQVýNXSëZ\dONOa]dc]^USW
\dO^OVXéYMOXý\cdcUKY\Kd]^Y]YaKXSOYNZYaSONXSMRļ\YNU¸aZ\YPSVKU^cMdXcMR
=ĥYaKUV_MdYaO$]dUYNVSaOMdcXXSUSLSYVYQSMdXOLSYKO\YdYVYNZ\KaKLSVO^YaYLKQKŜYaK\_MR
lotniczy

2K\WP_VLSYVYQSMKVKQOX^]SX^ROaY\USXQOX`S\YXWOX^YPKS\ZY\^MROMUSX]^KPP
Occupational hazards to which airport check-in staff are exposed result from contact with bioaerosols emit^ONP\YW`OX^SVK^SYX]c]^OW]KXNLSYVYQSMKVKQOX^]NO\S`ONP\YWZK]]OXQO\]oLYNSO]V_QQKQOKXNZY]]SLVc
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, reliable risk assessment are the use of appropriate preventive measures are key aspects of occupational hazard
prevention among workers in this group.
5Oyao\N]$RK\WP_lLioloQicKlKQOnt]LioKO\o]olKi\Zo\tcROcUinKi\t\KPPic

Wstêp
Coraz wiêcej osób wybiera podró¿e samolotem jako najszybszy, najwygodniejszy i staty]^cMdXSO XKTLOdZSOMdXSOT]dc ļ\YNOU ^\KX]ZY\^_
Wed³ug danych opublikowanych przez GUS
liczba pasa¿erów przyby³ych, jak równie¿ odprawionych z polskich portów lotniczych stale
\YļXSOK?\déN6Y^XSM^aK-caSVXOQYZ\YQXYd_TO
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TOTNKV]dcad\Y]^EG8SOdKa]dO_ļaSKNKWSKWc
sobie, ¿e pasa¿erowie podró¿uj¹cy pomiêdzy
\¸ŜXcWS U\KTKWS S UYX^cXOX^KWS WYQé Lcë
objawowymi lub bezobjawowymi nosicielami
\¸ŜXcMRMRY\¸LMYZYMSéQKdK]YLéWYŜVSaYļë
szybkiego rozprzestrzeniania siê szkodliwych
MdcXXSU¸a MRY\YLY^a¸\MdcMR a ļ\YNYaS]U_

S WYŜO ]^aK\dKë dKQ\YŜOXSO NVK Z\KMYaXSU¸a
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. wydawanie kart pok³adowych uprawniaj¹cych
ZK]KŜO\¸aNYaOTļMSKXKZYUĥKN]KWYVY^_Y\Kd
wa¿enie i odprawa baga¿u rejestrowanego.
ř\¸NĥY ]dUYNVSacMR MdcXXSU¸a LSYVYQSMdXcMR
a^cWļ\YNYaS]U_Z\KMcWYQé]^KXYaSëdK\¸aXY
pasa¿erowie i ich baga¿ (w tym przewo¿one
zwierzêta), jak równie¿ elementy konstrukcyjne
budynków czy zanieczyszczone systemy wentylacyjne [5,6].
Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2000/54/
WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem zwi¹zanym z nara¿eniem na dzia³anie
czynników biologicznych w miejscu pracy, jak
i rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników
LSYVYQSMdXcMR NVK dN\YaSK a ļ\YNYaS]U_ Z\KMc
oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo
nara¿onych na te czynniki, pracodawca jest zobowi¹zany do dokonania i udokumentowania
oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez
szkodliwe czynniki biologiczne [7]. Dotychczas
grupa zawodowa pracowników odprawy biletowo-baga¿owej w portach lotniczych nie by³a
YLTý^KLKNKXSKWSLSYVYQSMdXcMR]dUYNVSaYļMSdKwodowych na stanowiskach pracy, co w zasadniczy sposób uniemo¿liwia prawid³owe zarz¹dzanie
bezpieczeñstwem pracy.

7YŜVSaYļMSUYX^KU^_dO]dUYNVSacWS
MdcXXSUKWSLSYVYQSMdXcWS
ř\¸NĥY]dUYNVSacMRMdcXXSU¸aLSYVYQSMdXcMR
aļ\YNYaS]U_Z\KMcZO\]YXOV_YNZ\KacLSVO^Ywo-baga¿owej stanowi bioaerozol emitowany
z zanieczyszczonych systemów klimatyzacyjnych,
TKU\¸aXSOŜacNdSOVSXMSKĥKZK]KŜO\¸aXZļVSXc
i ewentualnie przewo¿onych zwierz¹t oraz
drobnoustroje, obecne na powierzchni baga¿u,
LVK^¸a\YLYMdcMRS^KļWLKQKŜYacMR:K]KŜO-

CZYNNIKI BIOLOGICZNE

>KLOVK=dUYNVSaOMdcXXSUSLSYVYQSMdXO]^aK\dKTéMOdKQ\YŜOXSOaļ\YNYaS]U_Z\KMcZO\]YXOV_YNZ\KacLSVO^YaYLKQKŜYaOTaZY\^KMRVY^XSMdcMREG
>aLlO . 2a\WP_l Liological agOnts in tRO ao\king On`i\onWOnt oP cROckin staPP EG
=dUYNVSacMdcXXSULSYVYQSMdXc
Koronawirusy (-o\ona`i\iNaO)

Grupa
zagro¿enia
2

Rozprzestrzenianie siê Dzia³anie na cz³owieka

:\YÐVKU^cUK
ochrony indywidualne

Wirus opryszczki pospolitej (typ 1
i 2) (2O\pOs siWplOb `i\_s HSV)

2

powietrzno-kropelkowe
LOdZYļ\ONXSOZ\dOd
uszkodzon¹ skórê,
przez kontakt r¹k

Bakterie (warunkowo beztlenowe
pa³eczki Gram-ujemne) Haemophilus inÑuenzae/ pa³eczka
SXÑ_OXdc
Rynowirusy
(:ico\na`i\iNae)
Wirus grypy (typ A, B i C) (Orthomybo`iriNae)
Bakterie (pr¹tki)
7ycoLacterium tuLerculosis
Z\é^OUQ\_ŚVSMcV_NdUSOT

2

LOdZYļ\ONXSOZYwietrzno-kropelkowe

2

LOdZYļ\ONXSOZYwietrzno-kropelkowe
powietrzno-kropelkowe
powietrzno-kropelkowe

Bakterie (tlenowe ziarniaki Gram-ujemne)
8eisseria meningitiNis dwoinka
zapalenia opon mózgowych
(meningokok)
Bakterie (Gram-dodatnie ziarniaki) Streptococcus pyogenes/
paciorkowiec ropotwórczy
Staphylococcus aureusgronkowiec z³ocisty

2
3

2

powietrzno-kropelkoaOLOdZYļ\ONXSO

2

powietrzno-kropelUYaOLOdZYļ\ONXSO
(czêsto przyranne)

2

powietrzno-py³owe,
powietrzno-kropelkoaOLOdZYļ\ONXSO

rowie s¹ nosicielami drobnoustrojów bytuj¹cych
na skórze oraz w jamie nosowej i ustnej, natomiast inne szczepy bakterii oraz grzybów mog¹
dY]^KëZ\dOXSO]SYXOXKYNdSOŜcSLKQKŜ_
W rozprzestrzenianiu siê szkodliwych czynXSU¸a LSYVYQSMdXcMR a ^cW ļ\YNYaS]U_ Z\KMc
najwiêksze znaczenie ma droga powietrzno-kropelkowa. Odgrywa ona zasadnicz¹ rolê
w szerzeniu siê infekcji uk³adu oddechowego.
<¸aXSOaKŜXcTO]^^OŜUYX^KU^LOdZYļ\ONXSZ\Kcowników ze ska¿onymi obiektami, np. w trakcie
wydawania kart pok³adowych czy umieszczania
LKQKŜ_ XK ^KļWSO+O\YdYV OWS^YaKXc Z\dOd
pasa¿erów podczas rozmowy, kaszlu, kichania,
ļWSOMR_MdcYNNcMRKXSKWYŜOdKaSO\KëXSO^cVUY
kropelki p³ynów ustrojowych i wydzielin z jamy
nosowo-gard³owej, ale tak¿e potencjalnie chorobotwórcze mikroorganizmy, takie jak bakterie
czy wirusy. Wyniki badañ pokazuj¹, ¿e podczas
UK]dV_NYZYaSO^\dKWYŜOdY]^KëacOWS^YaKnych ok. 2 tys., a w trakcie rozmowy nawet
YU !^c]U\YZOVOUļVSXcU^¸\O^aY\déKO\YdYV
biologiczny [8,9].
Podró¿ni, szczególnie ci powracaj¹cy z krajów
]^\OPc ^\YZSUKVXOT WYQé Lcë \¸aXSOŜ \OdO\a_arem chorób wirusowych, tak¿e tych o ciê¿kim
SļWSO\^OVXcWZ\dOLSOQ_AdaSédU_d^\aKTéMé
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
YNZ\KacLKQKŜYaYLSVO^YaOTZYaSXXSLcëļaSKNYWSWYŜVSaYļMSZY^OXMTKVXOQYUYX^KU^_dY]YLé
zaka¿on¹. Poza dzia³aniami profilaktycznymi

dKUKŚXO p ĥKQYNXO MRY\YLc Q¸\XcMR N\¸Q YNNOMRYwych
dKUKŚXOpYZ\c]dMdUKZýMRO\dcUYaOdKZKVOXSKLĥYX
ļV_dYacMR TKWc _]^XOT S XK\déN¸a WYMdYaYZĥMSYwych, zapalenia skóry (wypryski i wysypki pêcherzykowe), zapalenie rogówki, zapalenie mózgu
dKUKŚXO p dKZKVOXSO _UĥKN_ YNNOMRYaOQY dK^YU
_MRKXKQĥYļXSYZYX^UKXUSĥéMdXOT

ochrony indywidualne, szczepienia
ochronne, dezynfekcja, sterylizacja, bierna immunizacja immunoglobulin¹
ochrony indywidualne, szczepienia
ochronne, dezynfekcja, sterylizacja

³agodne zapalenia górnych i dolnych dróg oddecho- ochrony indywidualne, dezynfekcja stewych
rylizacja
dKUKŚXOpQ\cZKdKZKVOXSOZĥ_M
szczepienia ochronne, witaminizacja, izolacja grup wysokiego ryzyka
Q\_ŚVSMKZĥ_M\dKNdSOTSXXcMRXK\déN¸a
szczepienia BCG, ochrony indywidualne,
]Z\KaXK aOX^cVKMTK S ÐV^\KMTK ZYWSO]dczeñ, sterylizacja, dezynfekcja, okresowe
badania lekarskie nara¿onego personelu
zapalenie opon mózgowych
szczepienia ochronne, ochrony osobiste,
dezynfekcja

dKUKŚXOpKXQSXKdKUKŜOXSK\YZXO]U¸\c\¸ŜKZĥYXSca, posocznica, choroba reumatyczna, zapalenie k³êbuszków nerkowych, zapalenie wsierdzia; toksyczne
pac^aK\dKVSMdXO^YU]cXcdaSýU]dKTéMOZK^YQOXXYļë
(erytrotoksyna, streptolizyny, bia³ko M i inne)
zaka¿enia ropne, stany zapalne dróg oddechowych
i innych narz¹dów

(higiena i dezynfekcja r¹k, blatów roboczych,
^KļW LKQKŜYacMR a Z\dcZKNU_ ZYNOT\dOXSK
¿e wyst¹pi³ kontakt z podró¿nym zaka¿onym
aS\_]OW YLYaSéd_Té YU\OļVYXO dK]KNc NY^ccz¹ce objêcia nadzorem epidemiologicznym lub
kwarantann¹ osób maj¹cych kontakt z chor¹
osob¹ [10,11].
.Y]^ýZXOZ_LVSUKMTOZY^aSO\NdKTéYLOMXYļë
na terenie portów lotniczych szkodliwych czynniU¸aLSYVYQSMdXcMRWYQéMcMR]^Kë]SýZ\dcMdcXé
zaka¿eñ u ludzi, a najwy¿sze stê¿enia bakterii
i grzybów obserwowane s¹ w trakcie wzmo¿oneQY\_MR_ZYN\¸ŜXcMRAļ\¸NWSU\YY\QKXSdW¸a
SNOX^cPSUYaKXcMR a ^cW ļ\YNYaS]U_ Z\KMc
dominuj¹c¹ grupê stanowi¹ bakterie – autorzy
wymieniaj¹ przede wszystkim bakterie Gram-dodatnie z rodzajów Streptococcus, Staphylococcus, -oryneLacterium, :ropioniLacterium,
Kocuria, ,acillus, <hoNococcus, 7icrococcus,
7icroLacterium oraz bakterie Gram-ujemne
z rodzajów 0la`oLacterium, 7ethyloLacterium,
Pseudomonas sp. non-aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia i Sheaanella putrePaciens.
[9,10]. Jak podaje McKernan i wsp., badane
aerozole grzybowe charakteryzowa³y siê obecXYļMSé ]dMdOZ¸a d \YNdKT¸a Acremonium,
Alternaria, Aspergillus (w tym gatunki Aspergillus Pla`us i Aspergillus Pumigatus, ,otrytis
cinerea, -ladosporium, /urotium, 0usarium,
7ucor, Oidiodendron griseum, Paecilomyces
`ariotii, <hizopus, <hodotorula, Scopulariopsis,
SporoLolomyces salmonicolor, StachyLotrys,
Syncephalastrum racemosum, Ulocladium [12].
Szczepy nale¿¹ce do wymienionych rodzajów

ochrony indywidualne, dezynfekcja, ste\cVSdKMTK Z\dO]^\dOQKXSO dK]KN Mdc]^YļMS
S RSQSOXc a WSOT]M_ Z\KMc YļaSK^K dN\Ywotna, opatrywanie ran
ochrony indywidualne, przestrzeganie
dK]KNMdc]^YļMSSRSQSOXcaWSOT]M_Z\KMc
YļaSK^KdN\YaY^XKYZK^\caKXSO\KX

czêsto wchodz¹ w sk³ad naturalnej mikrobioty
cz³owieka, jak równie¿ powszechnie wystêpuj¹
a ļ\YNYaS]U_ dOaXý^\dXcW 8SOWXSOT TONXKU
spotykane s¹ te¿ gatunki nale¿¹ce do grupy 2.
zagro¿enia, np. Staphylococcus aureus, który
WYŜOLcëXSOLOdZSOMdXcNVKZ\KMYaXSU¸aS]^Kë
siê przyczyn¹ zaka¿eñ ropnych skóry i zaka¿eñ
_UĥKNYacMR 8KVOŜc \¸aXSOŜ da\¸MSë _aKQý
na fakt, ¿e szczepy nale¿¹ce do grupy 1. zagroŜOXSKWYQéLcëXSOLOdZSOMdXONVKY]¸LdYLXSŜYXéYNZY\XYļMSéSacaYĥcaKë\¸ŜXOQY\YNdKT_
schorzenia o pod³o¿u infekcyjnym.
Ka¿dego roku setki tysiêcy zwierz¹t domoacMRZYN\¸Ŝ_TédO]aYSWSaĥKļMSMSOVKWSN\YQé
VY^XSMdé8KTMdýļMSOTZ\dOaYŜYXcWSZ\dOdZK]K¿erów zwierzêtami s¹ psy, koty, króliki i inne ma³e
zwierzêta futerkowe [13]. Kontakt pracowników
punktu odprawy baga¿owo-biletowej z alergenami bia³kowymi ssaków udomowionych
WYŜOLcëZ\dcMdcXéKVO\QSMdXOQYXSOŜc^_XY]K
astmy oskrzelowej oraz alergicznego zapalenia
spojówek i skóry.
Zestawienie czynników biologicznych stwa\dKTéMcMR dKQ\YŜOXSO a ļ\YNYaS]U_ Z\KMc ZO\sonelu odprawy biletowo-baga¿owej w ruchu
lotniczym zamieszczono w tabeli 1.

Ocena ryzyka
Warunki ochrony pracowników przed zagro¿eniami powodowanymi przez szkodliwe czynniki
LSYVYQSMdXO TKU \¸aXSOŜ \YNdKTO ļ\YNU¸a XSOzbêdnych do zapewnienia ochrony zdrowia i ¿ycia
pracowników nara¿onych na ich dzia³anie, w tym
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>KLOVK6S]^KUYX^\YVXKNVKļ\YNYaS]UKZ\KMcZO\]YXOV_YNZ\KacLSVO^YaYLKQKŜYaOT
>aLle . A checklist Por the working en`ironment oP check-in staPP
9U\OļVOXSOYL]dK\_Z\KMc
• Stanowisko pracy
Informacje o czynnikach biologicznych
É 4KUSOMdcXXSUSLSYVYQSMdXOWYQéac]^ýZYaKëXK]^KXYaS]U_Z\KMc)
• Do jakich grup zagro¿enia nale¿¹ rozpatrywane czynniki biologiczne?
É -YTO]^Ś\¸NĥOWMdcXXSU¸aLSYVYQSMdXcMR)
É 4KUéN\YQéMdcXXSUSLSYVYQSMdXOWYQéaXSUKëNYY\QKXSdW_)
É 4KUSO]U_^USdN\YaY^XOWYQéacaYĥcaKë\YdZK^\caKXOMdcXXSUSLSYVYQSMdXO)
• Czy wystêpuj¹ce czynniki biologiczne stwarzaj¹ szczególne zagro¿enie np. dla kobiet w ci¹¿y lub m³odocianych?
3XPY\WKMTOYZ\dOLSOQ_Z\KMcacUYXcaKXOMdcXXYļMSdKaYNYaO
É 4KUSO^cZYaOMdcXXYļMS]éacUYXcaKXO)
É 4KUMdý]^YacUYXcaKXO]éMdcXXYļMS)
É 4KUSOMdcXXYļMS]^aK\dKTéXKTaSýU]dOdKQ\YŜOXSO)
• Czy istniej¹ dane dotycz¹ce rzeczywistego nara¿enia pracownika?
>KLOVK:\dcUĥKNYaOļ\YNUS^OMRXSMdXOY\QKXSdKMcTXOYMR\YXcSXNcaSN_KVXOTSZ\YPSVKU^cUSWONcMdXOTNVK]^KXYaS]U
pracy personelu odprawy biletowo-baga¿owej w portach lotniczych
>aLle . Sample technical, organizational, personal protection and disease pre`enti`e measures Por the working en`ironment oP check-in staPP
Dzia³ania techniczne
É YU\O]YaOMdc]dMdOXSO]c]^OW¸aaOX^cVKMcTXcMRSacWSKXKÐV^\¸a
É dKZOaXSOXSOļ\YNU¸aNOdcXPOUMcTXcMR
É YU\O]YaOMdc]dMdOXSOY\KdNOdcXPOUMTKLVK^¸a\YLYMdcMRUVKaSK^_\cUYWZ_^O\YaOTY\Kd^KļWLKQKŜYacMR
Dzia³ania organizacyjne
• procedury higieniczne dotycz¹ce pracowników (mycie i dezynfekcja r¹k)
Ļ\YNUSYMR\YXcSXNcaSN_KVXOT
• ochrona r¹k (rêkawice)
• odzie¿ robocza
:\YÐVKU^cUKWONcMdXK
• nadzór i opieka lekarza medycyny pracy
É Z\YaKNdOXSONYU_WOX^KMTSLKNKħZ\YÐVKU^cMdXcMR
• szczepienia ochronne
É SXPY\WKMTKZ\KMYaXSU¸aYWYŜVSaYļMS]dMdOZSOħ
É dKZOaXSOXSOZ\YÐVKU^cUSZYOU]ZYdcMcTXOTXZZ\dOXYļXKV_L]^KMTYXK\XKWcTUKNYZ\dOWcaKXSKYMd_

dKU\O] ]^Y]YaKXSK ^cMR ļ\YNU¸a Y\Kd aK\_XUS
i sposób monitorowania stanu zdrowia nara¿oXcMR Z\KMYaXSU¸a ]é ]dMdOQ¸ĥYaY YU\OļVYXO
w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z 22 kwietnia
2005 roku. Na podstawie rozporz¹dzenia ka¿dy
pracodawca jest zobowi¹zany do dokonania oceXc\cdcUKXKU^¸\OTO]^V_LWYŜOLcëXK\KŜYXc
pracownik [7]. Prawid³owe przeprowadzenie
oceny ryzyka wymaga zebrania aktualnych
informacji dotycz¹cych warunków pracy oraz
nara¿enia na szkodliwe czynniki biologiczne
a^\KUMSOacUYXcaKXSKUYXU\O^XcMRMdcXXYļMS
zawodowych (w przypadku omawianej grupy
zawodowej g³ówne zagro¿enie stanowi¹ bakterie
i wirusy, wymienione w tabeli 1.).
Najprostsz¹ metod¹ pozyskania takich informacji jest wykorzystanie tzw. listy kontrolnej,
U^¸\KdKaSO\KZc^KXSKYNXYļXSONYMRK\KU^O\cstyki 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
XK]^KXYaS]UKMRZ\KMcZO\]YXOV_YNZ\Kac
LSVO^YaYLKQKŜYaOTaZY\^KMRVY^XSMdcMR
A ^\KUMSO MdcXXYļMS dKaYNYacMR acUYXcaKXcMR a ļ\YNYaS]U_ Z\KMc ZO\]YXOV_
odprawy biletowo-baga¿owej nie wystêpuje
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zamierzony kontakt z czynnikami biologicznymi
(tzn. czynniki biologiczne nie s¹ przedmiotem
MdcXXYļMSdKaYNYacMRKVOWYQéac]^ýZYaKë
przy jej przeprowadzaniu). Prawid³owa ochrona
Z\dON^cWSdKQ\YŜOXSKWSZYaSXXKdK^OWYZSO\Kë
siê przede wszystkim na przestrzeganiu ogólnie
przyjêtych zasad epidemiologiczno-sanitarnych.
Do podstawowych dzia³añ prewencyjnych naVOŜc dKVSMdcë$ RSQSOXý \éU ]^Y]YaKXSO ļ\YNU¸a
ochrony indywidualnej (rêkawice ochronne),
systematyczne czyszczenie i dezynfekcjê sys^OW¸a UVSWK^cdKMcTXcMR ^KļW LKQKŜYacMR
blatów roboczych, klawiatury komputera,
edukacjê personelu, jak równie¿ profilaktykê
medyczn¹ opart¹ na szczepieniach ochronnych.
:\dcUĥKNYaO ļ\YNUS S NdSKĥKXSK Z\OaOXMcTXO
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 ryzyUSOWLOdZYļ\ONXSOQYUYX^KU^_dLSYKO\YdYVOW
emitowanym z zanieczyszczonych systemów
klimatyzacyjnych, jak równie¿ z wydzielinami
V_NdUSOQY MSKĥK U^¸\O WYQé dKaSO\Kë ZY^OXcjalnie chorobotwórcze mikroorganizmy. St¹d
LK\NdY aKŜXO TO]^ ]^Y]YaKXSO aĥKļMSacMR
ļ\YNU¸a Z\YPSVKU^cMdXcMR -RYNdS ^_ dK\¸aXY
o przestrzeganie podstawowych procedur

higienicznych i przeprowadzanie dezynfekcji
czy np. czyszczenie systemów wentylacyjnych,
TKUSdKZOaXSOXSOZ\KMYaXSUYWļ\YNU¸aYMR\YXc
osobistej (np. rêkawic).
Równie istotna jest profilaktyka medyczna,
obejmuj¹ca nadzór lekarza medycyny pracy
oraz m.in. szczepienia ochronne. Nie wolno zapoWSXKëY]^K\KXXcWMcUVSMdXcWZ\dOZ\YaKNdKXS_
oceny ryzyka zwi¹zanego z nara¿eniem na dzia³anie szkodliwych czynników biologicznych,
co warunkuje bezpieczeñstwo pracy personelu,
a tak¿e powinno zapobiec rozprzestrzenianiu siê
MRY\¸Laļ\¸NZYN\¸ŜXcMR
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