
 
Informator dla osób wizytujących, gości – zagrożenia występujące na terenie  

NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach 

 

Podczas przebywania na terenie NZOZ MOŻ-MED. należy zwrócić uwagę na występujące zagrożenia: 
1. Zagrożenia biologiczne – występujące podczas kontaktu z materiałem zakaźnym, spowodowane 

oddziaływaniem na zdrowie człowieka, mikroorganizmów w postaci bakterii, wirusów, prątków gruźlicy, 
grzybów. 

2. Zagrożenia chemiczne – występujące podczas kontaktu z substancjami chemicznymi (środki 
dezynfekcyjne, czyszczące) spowodowane działaniem czynników chemicznych na organizm człowieka.  

3. Zagrożenia fizyczne - występujące przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne, 
promieniowanie jonizujące, promieniowanie laserowe, uszkodzenia instalacji gazowej, przewodów 
wodociągowych.  

Rodzaje zagrożeń fizycznych: 

 zagrożenia związane z uderzeniem, przygnieceniem przez ruchome przedmioty - spowodowane 
nieuwagą, pośpiechem, niewłaściwym przemieszczaniem przedmiotów, 

 upadek, potknięcie i poślizgnięcie na tym samym poziomie - możliwy z powodu śliskiej powierzchni 
podłogi, nieuwagi podczas poruszania się, niewłaściwego obuwia, niezabezpieczonych przewodów 
użytkowanych urządzeń, 

 zranienie ostrym przedmiotem - spowodowany nieuwagą, niewłaściwym użytkowaniem narzędzi, 

 porażenie prądem elektrycznym - używania niesprawnych technicznie urządzeń, nieprzestrzegania zasad 
BHP, dokonywanie samowolnych napraw instalacji lub urządzeń elektrycznych przez osoby nie 
posiadające kwalifikacji, 

 pożar, wybuch - przechowywanie substancji o właściwościach utleniających oraz butli ze sprężonym 
gazem, substancji chemicznych łatwopalnych lub utleniających, wykonywanie prac pożarowo 
niebezpiecznych lub stosowanie otwartego ognia, awaria instalacji lub urządzenia elektrycznego, 

 uderzenie o nieruchome elementy wyposażenia, urządzenia - nieuwaga, pośpiech, 

 agresja ze strony osób przebywających na terenie NZOZ (pacjentów, odwiedzających, pracowników) - 
mimowolne odruchy pacjenta spowodowane bólem, agresywne zachowanie, stres. 

 

Aby zapobiec powyższym zagrożeniom osoby wizytujące powinny: 

 unikać kontaktu z środkami chemicznymi, 

 ostrożne przemieszczanie się w miejscach świeżo umytych podłóg, 

 stosować się do znaków informacyjnych, ostrzegawczych i zakazu, 

 nie wchodzić do pomieszczeń, do których mają wstęp tylko osoby uprawnione, 

 używać odzieży ochronnej w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego lub na polecenie personelu 

NZOZ, 

 przestrzegać zakazu palenia tytoniu na terenie NZOZ, 

 na drogach wewnątrzzakładowych poruszać się zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, 

 zachować czystość oraz przestrzegać zasad bhp podczas poruszania się po terenie NZOZ. 

 

Pierwsza pomoc w nieszczęśliwych wypadkach oraz w sytuacji zagrożenia: 

 osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy:  

pielęgniarka dyżurująca w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym. 
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