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Szkodliwe czynniki biologiczne 

zak³adów przemys³u mleczarskiego 

kontakt z czynnikami biologicznymi transportowanymi jako bioaerozol emitowany w trakcie procesu 
produkcji, kontakt z surowcem odzwierzêcym, jakim jest surowe mleko, czy te¿ z samymi zwierzêtami, 
w przypadku ma³ych przydomowych zak³adów przetwórstwa mleka.  

z tym g³ównymi elementami prewencji zagro¿eñ zawodowych w tej grupie pracowników powinna 

Harmful biological agents in the working environment of dairy plant workers 
 Occupational hazards for dairy plant workers include contact with bioaerosols emitted during the production 

various diseases and adverse health outcomes. Therefore, reliable risk assessment and appropriate preventive 
measures are key to occupational hazard prevention among this group of workers. 

Wstêp

kontakt z surowcami odzwierzêcymi stanowi 
istotne i realne zagro¿enie. Przemys³ mleczar-
ski to dzia³ gospodarki obejmuj¹cy produkcjê 

mleka, jego skup, magazynowanie, przerób 
i dystrybucjê. Mleko przetwarzane jest na takie 

pasteryzowane, mikrofiltrowane), mas³o, 
, sery dojrzewaj¹ce, topione i twaro-

gowe, napoje mleczne, mleko w proszku, lody, 

kazeina 
oraz bia³ko serwatkowe.

Zgodnie z definicj¹ zawart¹ w rozpo-

mleko surowe jest uzyskiwane z gruczo³ów 
mlecznych zwierz¹t hodowlanych, nie zosta³o 
podgrzane do temperatury powy¿ej 40 °C ani 
poddane ¿adnej innej obróbce o równowa¿-
nym skutku [1]. W Polsce w przetwórstwie 
mleczarskim wykorzystywane jest mleko 
krowie, owcze i kozie, przy czym najwiêksze 
znaczenie ma to pierwsze. Z uwagi na bogaty 
sk³ad chemiczny (bia³ka, t³uszcze, laktoza, 
sole mineralne, witaminy, woda) mo¿e ono 

organizmów chorobotwórczych [2].
W Polsce baza surowcowa przemys³u 

mleczarskiego opiera siê na dostawcach indy-
widualnych, którzy produkuj¹ rocznie ponad 
11 mld litrów mleka. Produkcja mleka jest bardzo 

-
czarskiego zlokalizowane s¹ w Czarnkowie, Gra-
jewie, Lidzbarku Warmiñskim, Lubawie, Ostrowi 
Mazowieckiej, Pi¹tnicy, m, 
Stargardzie, Warszawie i Wysokim Mazowiec-
kim. S¹ to zarówno du¿e mleczarnie (zatrud-
niaj¹ce nawet ponad 2,5 tys. pracowników), jak 
i mniejsze, okrêgowe spó³dzielnie mleczarskie 
czy zak³ady przetwórstwa przydomowego, za-
trudniaj¹ce od kilku do kilkudziesiêciu osób [3]. 
Przemys³ mleczarski w Polsce stale siê rozwija, 

od ok. 16432 mln z³ w 2005 roku do 26169 mln z³ 

Zapewnienie bezpieczeñstwa gotowych 

wszystkich produktów spo¿ywczych, w tym 
-

ków, które maj¹ wp³yw na bezpieczeñstwo 

-

(GMP), czy systemu analizy zagro¿eñ i krytycz-
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jest zapewnienie, ¿eby wytworzony produkt 
spo¿ywczy by³ bezpieczny dla konsumenta. Sto-
sowanie tych systemów umo¿liwia panowanie 
nad zidentyfikowanymi zagro¿eniami biologicz-
nymi (w tym mikrobiologicznymi), chemicz-
nymi i fizycznymi oraz alergenami – z punktu 
widzenia gotowego produktu i bezpieczeñstwa 
konsumenta, ale nie uwzglêdnia bezpieczeñ-
stwa pracowników zaanga¿owanych w proces 

metod eliminacji lub ograniczania zagro¿eñ 
oraz ustalenie dzia³añ koryguj¹cych i szkolenia 

ryzyka i zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy 
tej j grupy zawodowej [5-6].

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 
-

ników przed ryzykiem zwi¹zanym z nara¿e-
niem na dzia³anie czynników biologicznych 
w miejscu pracy, jak równie¿ rozporz¹dzeniem 
Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czyn-

pracy oraz ochrony zdrowia pracowników 
zawodowo nara¿onych na te czynniki, pra-
codawca jest zobowi¹zany do dokonania 
i udokumentowania oceny ryzyka zawodo-
wego, stwarzanego przez szkodliwe czynniki 

-

zawodowych na stanowiskach pracy pracow-
ników przetwórstwa mleka, co w zasadniczy 
sposób wp³ywa na niepe³n¹ ocenê ryzyka 
zawodowego i uniemo¿liwia prawid³owe 
zarz¹dzanie bezpieczeñstwem pracy.

Celem artyku³u jest omówienie problemu 
potencjalnego nara¿enia pracowników prze-
mys³u mleczarskiego na szkodliwie czynniki 
biologiczne, takie jak bakterie, grzyby i wirusy, 
wraz ze wskazaniem ich skutków zdrowotnych 
dla cz³owieka oraz proponowanych dzia³añ 
prewencyjnych.

czynnikami biologicznymi
-

ków zak³adów przemys³u mleczarskiego mo¿e 
-

cesu produkcji i zawieraj¹cy chorobotwórcze 
mikroorganizmy, oraz kontakt z surowcem 
odzwierzêcym (surowym mlekiem), czy te¿ 
z samymi zwierzêtami, zw³aszcza w przypadku 
ma³ych przydomowych zak³adów przetwór-
stwa mleka. W rozprzestrzenianiu siê bakterii, 

-
cy najwiêksze znaczenie ma droga powietrz-

ze ska¿onymi obiektami, takimi jak zbiorniki 
na mleko, powierzchnie robocze, powierzchnie 
maszyn itp.

Mleko krowie jest bardzo bogate w sub-
stancje od¿ywcze (zwi¹zki bia³kowe i amino-
kwasy, laktoza, t³uszcz, witaminy, mikroele-

menty) i stanowi dobre, naturalne pod³o¿e 
do rozwoju drobnoustrojów. Ka¿de mleko, 
nawet z udoju przeprowadzonego w wyj¹t-
kowo aseptycznych warunkach, jest ska¿one 
mikrobiologicznie. Mikrobiota przedostaje 

zwierz¹t, aparatury udojowej oraz ubrañ i r¹k 
personelu. Najbardziej ska¿one mikrobiologicz-
nie jest mleko z pierwszych partii udoju (oko³o 
1,6 × 104 3), a najmniej – z koñcowych 
(3,6 × 102 3), [8].

-

szczepów bakterii izolowanych z mleka wymie-
nia siê szczepy Brucella spp., Campylobacter 
jejuni, Bacillus cereus, Escherichia coli (w tym 
równie¿ szczepy produkuj¹ce toksynê Shiga), 

-

 subsp. parratuberculosis, 
 spp. (  Typhi), Yersinia en-

terocolitica, jak równie¿ szczepy 
aureus, w tym tak¿e te produkuj¹ce ciep³ostabilne 

wystêpowania w mleku szczepów -

i Brucella melitensis [10].

z rodzajów Candida spp. (C. catenulata, C. in-

C. zeylanoides, C. tropicalis, C. albicans, C. krusei, 
C. colliculosa), Cryptococcus spp. ( , 

 spp. ( , ), 
 (K. 

),  i Tricho-
sporon oraz gatunki  
i Yarrowia lipolytica. 
s¹ przez rodzaje , Chrysosporium, 
Cladosporium (C. cladosporoides), -

 ( , 
 oraz gatunki  

i  [11-13].
Pracownicy zatrudnieni przy produkcji 

-
takt ze szczepami przemys³owymi grzybów 
maj¹cymi status „uwa¿ane za bezpieczne” 
(ang. 
takimi jak: , 
camemberti czy  [14]. 

– wystêpuj¹c w powietrzu nawet w niskich 

o pod³o¿u alergicznym, astmy oskrzelowej, 
alergicznego zapalenia pêcherzyków p³ucnych, 
alergii skórnych czy podra¿nieñ.

-
rity), w mleku, poza bakteriami i grzybami, z bar-
dzo du¿ym prawdopodobieñstwem wystêpuj¹ 

ubogie, z uwagi na wysokie koszty badañ oraz 
-

padki zaka¿enia wirusami gotowych produktów 
obserwuje siê zarówno w krajach o wysokim, jak 
i o niskim standardzie higienicznym. Sugeruje 
to potencjalne nara¿enie pracowników linii pro-

-

blisko spokrewnionego z ludzkim wirusem 

transmisji do organizmu cz³owieka i jego rola 
w wywo³ywaniu chorób u ludzi nie jest do koñca 
poznana [10,16]. Najnowsze badania wskazuj¹ 

-

w procesie powstawania nowotworów piersi 

wirusów pochodzenia jelitowego: pikornawi-
rusów (w tym wirusów zapalenia w¹troby typu 
A i E), reowirusów, parwowirusów, kalciwirusów 
i adenowirusów [10]. W serach produkowanych 
z niepasteryzowanego mleka stwierdzano tak¿e 

-
mys³u mleczarskiego obecne s¹ równie¿ bak-

naturalnie w mleku, jak równie¿ stosowane 
jako kultury starterowe, czyli szczepy doda-

-
powiedniego aromatu, smaku i wygl¹du oraz 

na temat skutków zdrowotnych ekspozycji 
pracowników na te szczepy poprzez drogi 
oddechowe. Wed³ug danych dostêpnych 

bioaerozoli w porównaniu z grup¹ kontroln¹ 

jak podra¿nienia i reakcje immunologiczne [19].
Nara¿enie na wysokie stê¿enia bioaerozoli 

-
nopatogennych reakcji prowadz¹cych do nie-
korzystnych efektów zdrowotnych, takich 
jak reakcje alergiczne, infekcje, a¿ po reakcje 
toksyczne oraz inne niespecyficzne symptomy 
[20]. Zestawienie czynników biologicznych 

pracy pracowników zak³adów przemys³u mle-
czarskiego, zamieszczono w tab. 1.

Ocena ryzyka zawodowego
Warunki ochrony pracowników przed 

do zapewnienia ochrony zdrowia i ¿ycia pra-
cowników nara¿onych na ich dzia³anie (w tym 

-
runki i sposób monitorowania stanu zdrowia 
nara¿onych pracowników), s¹ szczegó³owo 

-
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Szkodliwy czynnik biologiczny Grupa 
zagro-
¿enia 

Rozprzestrzenianie siê Skutki zdrowotne dla cz³owieka

 
gronkowiec 

z³ocisty

2 powietrzno-py³owe, powietrzno-

uszkodzon¹ skórê)

zaka¿enia ropne, stany zapalne dróg od-
dechowych i innych narz¹dów

-
wanie ran

 spp.
2 powietrzno-kropelkowe; bezpo-

czêsto przyranne)

zapalenie p³uc, wsierdzia, jamy ustnej, 
dróg moczowych i innych narz¹dów 

-

pa³eczki gram-ujemne) Escherichia 
pa³eczka okrê¿nicy

2
uszkodzon¹ skórê), powietrzno-
-kropelkowe

oportunistyczne zapalenia jelit, biegunki, 
reakcje immunotoksyczne wywo³ane en-
dotoksyn¹

przestrzeganie zasad higieny w miejscu pracy, 
mycie r¹k, dezynfekcja, sterylizacja, stosowa-

 
pa³eczka 

listeriozy

2
skórê), powietrzno-py³owe, po-
karmowe

-
ci¹ zapalenia opon mózgowych i mózgu, 
anginy z posocznic¹, zapalenia skóry, spo-
jówek i wêz³ów oraz przewlek³ego zapa-
lenia narz¹du rodnego

-
nic w ci¹¿y przed mo¿liwym kontaktem z za-
razkiem

paratuberculosis
2

skórê), powietrzno-kropelkowe
mikobakterioza

pa³eczki Gram-ujemne) Yersinia 
enterocolitica

2
(przez uszkodzon¹ skórê)

jersinioza, zapalenie ¿o³¹dka i jelit, zatru-
cia pokarmowe, ropnie i inne zaka¿enia 
pozajelitowe 

-
-

rylizacja

pa³eczki Gram-ujemne)
2 pokarmowo-wodne, rzadko po-

wietrzno-kropelkowe
salmoneloza, zapalenie ¿o³¹dka i jelit, za-
trucia pokarmowe

przestrzeganie zasad higieny w miejscu pracy, 
-

dywidualnej

Gram-ujemne)
pa³eczka ropy b³êkitnej 

2 -
wietrzno-kropelkowe

zaka¿enia dróg moczowych, zapalenie 
p³uc, ropne zaka¿enia skóry, zapalenie 
wsierdzia

maczugowiec b³onicy

2 powietrzno-kropelkowe, bezpo- b³onica (angina b³onicza, b³onica przy-
ranna, b³onica narz¹dów moczowo-
-p³ciowych i in.)

ochrony indywidualnej, dezynfekcja, steryli-
zacja

przetrwalnikuj¹ce) Clostridium 
laseczka zgorzeli gazowej

2
skórê)

zgorzel gazowa z rozpadem tkanek, za-
palenie tkanki ³¹cznej, posocznica, dzia³a-
nie toksyczne przez toksyny bia³kowe

szybkie opatrywanie ran, dezynfekcja, stery-
lizacja

brasiliensis
2

skórê)
nokardioza skóry i tkanki podskórnej

przecinkowce Gram-ujemne) 
Campylobacter jejuni

2
(przez uszkodzon¹ skórê)

zapalenie jelit i ¿o³¹dka; nastêpstwem 
-

ina-
przestrzeganie higieny, edukacja zdrowotna

Grzyby (grzyby niedoskona³e, 
dro¿d¿aki)
bielnik bia³y

2
skórê)

kandydoza skóry, paznokci, jamy ustnej, 
pochwy, rzadziej narz¹dów wewnêtrz-
nych; endogenne reakcje alergiczne

Grzyby (grzyby niedoskona³e, 
dro¿d¿aki)
bielnik tropikalny

2
skórê)

kandydoza skóry, paznokci, jamy ustnej, 
pochwy, rzadziej narz¹dów wewnêtrz-
nych 

Koronawirusy ( ) 2 powietrzno-kropelkowe ³agodne choroby górnych dróg oddecho-
wych

Wirus zapalenia w¹troby typu A 
( )

2 -
nie (przez uszkodzon¹ skórê)

zapalenie w¹troby typu A, zapalenie ¿o-
³¹dka i jelit 

szczepienia ochronne, bierne uodparnianie 
-

Wirus zapalenia w¹troby typu E 
( )

2 pokarmowe zapalenie w¹troby

Wirus Norwalk, norowirus 
( )

2 pokarmowe zapalenie jelit: biegunka, wymioty

) 2 powietrzno-kropelkowe, ka³owo-
-pokarmowe

zapalenie ¿o³¹dka i jelit, biegunki dezynfekcja, unikanie kontaktu z chorymi, 

Wirus krowianki 2
skórê)

zapalenie skóry, zaka¿enia uogólnione

Wirus guzków dojarek 2
skórê)

grudkowe zapalenie skóry 

Adenowirus
( )

2 powietrzno-kropelkowe, bezpo- gor¹czki adenowirusowe

jest zobowi¹zany do dokonania oceny ryzyka, 
-

nik. Prawid³owe przeprowadzenie oceny ry-
zyka wymaga zebrania aktualnych informacji, 
dotycz¹cych warunków pracy oraz nara¿enia 

Najprostsz¹ metod¹ pozyskania informacji 
dotycz¹cych warunków pracy oraz nara¿enia 

która zawiera pytania dotycz¹ce charaktery-
styki wystêpuj¹cych czynników biologicznych, 
liczby i rodzaju stanowisk pracy itp. (tab. 2.).

Dzia³ania prewencyjne
-
-

mys³u mleczarskiego nie wystêpuje zamierzony 
kontakt z czynnikami biologicznymi (tzn. czyn-
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jej przeprowadzaniu). Prawid³owa ochrona 
przed tymi zagro¿eniami powinna zatem 

ogólnie przyjêtych zasad epidemiologiczno-
-sanitarnych z uwzglêdnieniem systemów 

systematyczne czyszczenie i dezynfekcjê sys-
temów klimatyzacyjnych, maszyn i blatów ro-
boczych, edukacjê personelu, jak równie¿ pro-
filaktykê medyczn¹ opart¹ na szczepieniach 

prewencyjne zosta³y przedstawione w tab. 3.

Podsumowanie

z bioaerozolem, emitowanym w trakcie 
procesów produkcyjnych, oraz z surowcem 
odzwierzêcym, jakim jest surowe mleko, które 

mikroorganizmy. Z tego powodu bardzo wa¿ne 

-
tycznych, obejmuj¹cych zarówno przestrze-
ganie podstawowych procedur higienicznych 
i przeprowadzanie dezynfekcji, jak równie¿ 

indywidualnej (np. rêkawic ochronnych).
-

na, to jest nadzór lekarza medycyny pracy 
oraz m.in. szczepienia ochronne. Nie wolno za-

-
dzaniu oceny ryzyka zwi¹zanej z nara¿eniem 
na dzia³anie szkodliwych czynników biologicz-
nych, co jest warunkiem bezpieczeñstwa pracy 
personelu, jak równie¿ wp³ywa na bezpieczeñ-
stwo mikrobiologiczne gotowych produktów.

szczególne przepisy dotycz¹ce higieny w odniesieniu do ¿yw-

Composition and 

G³ówny Urz¹d Statystyczny, Zak³ad Wydawnictw 
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industry
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& Technology” 2012,92 (5), 455-468
-

 “The Annals 
,

opinion on the public health risks related to the consump-

(TBEV) in samples of raw milk taken randomly from cows, 
, “Annals of Agricultural 
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M., Milon A, Wild P., Oppliger A. Health effects of occu-

, 
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Badawczy.

• Stanowisko pracy
Informacje o czynnikach biologicznych

Informacje o charakterze pracy 

zak³adów przemys³u mleczarskiego
-

ronment of dairy plant workers

Dzia³ania techniczne

• dobór odpowiedniego wyposa¿enia technicznego

• okresowe czyszczenie oraz dezynfekcja blatów roboczych i maszyn produkcyjnych
Dzia³ania organizacyjne
• procedury higieniczne dotycz¹ce pracowników (mycie i dezynfekcja r¹k)
• procedury mycia i dezynfekcji blatów, maszyn i urz¹dzeñ

• analiza zagro¿eñ i krytycznych punktów kontroli

• ochrona r¹k (rêkawice)
• odzie¿ ochronna

• nadzór i opieka lekarza medycyny pracy

• szczepienia ochronne


