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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach zwraca się z prośbą o umieszczenie na 

stronach internetowych poniższego komunikatu wraz załączoną ulotką. 
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Do wiadomości: 

-Starostwo Powiatowe w Sejnach 
- Urząd Miasta w Sejnach 
- Urząd Gminy Sejny 
- Urząd Gminy Puńsk 
- Urząd Gminy Krasnopol 
- Urząd Gminy Giby  
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Komunikat!!! 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach informuje o niepokojącym fakcie 

wzrostu liczby przypadków odry wśród pracowników zatrudnionych w zakładach pracy na 

terenie województwa podlaskiego.  

W związku z powyższym pracowniczy obowiązek szczepień ochronnych wynika                     

z przepisów prawa pracy. Zgodnie z art. 221¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.) w razie zatrudnienia pracownika w warunkach narażenie 

na działanie szkodliwych czynników biologicznych, pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki 

eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe, ograniczające stopień tego narażenia, przy 

odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.  

 Ponadto w § 16.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie 

szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia 

pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. nr 81, poz. 716 z późn. zm.) 

wskazano, iż w przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia w środowisku pracy 

szkodliwego czynnika biologicznego, przeciw któremu jest dostępna szczepionka, stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach. ( Dz. U.z 2018r. poz.151z 

późn. zm.)  

 Osoby chore na odrę niosą wysokie ryzyko przeniesienia zachorowań na inne osoby.         

Po ekspozycji osoby podatnej na zakażenie ryzyko zachorowania wynosi 90-95%. Stosowanie 

szczepień ochronnych ma zasadnicze znaczenie w zapobieganiu zachorowaniom na odrę i ze 

względu na wysoką zaraźliwość choroby oraz jej przenoszenie się drogą powietrzną nie może 

być zastąpione innymi środkami ochrony. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach  przypomina o konieczności zapewnienia 

wszelkich środków ochrony indywidulanej( w tym szczepień) narażonym pracownikom w świetle 

obecnej sytuacji epidemiologicznej odry.  
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