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W związku ze stanem epidemii,

zgodnie z USTAWĄ z dnia 31 marca 2020 r. poz. 568 oraz w

trosce o Państwa

bezpieczeństwo, wprowadziliśmy zmiany w funkcjonowaniu badań Medycyny Pracy.
Czy wykonywane są badania Medycyny Pracy?
W sposób ciągły realizujemy badania dla Pracowników kierowanych na badania wstępne i kontrolne. Realizacja badań
okresowych zostaje wstrzymana do czasu odwołania stanu epidemii.
Kogo obecnie kierować na badania Medycyny Pracy?
Prosimy o kierowanie Pracowników na badania profilaktyczne z zakresu Medycyny Pracy jedynie w niezbędnych przypadkach.
Co zmienia stan zagrożenia epidemicznego?


Pracownicy, którzy zgłoszą się na badania Medycyny Pracy zostaną poproszeni o przejście procedury kwalifikacji do badań
przed wejściem do placówki LUX MED.



Na badania profilaktyczne prosimy bezwzględnie nie kierować osób, które:



w ostatnich 14 dniach wróciły z zagranicy lub/i przebywały w regionie, który objęty jest epidemią koronawirusa SARS- CoV-2;



poddane są kwarantannie, a także osób, które przebywają w Polsce, ale miały kontakt z osobami zarażonymi CoV-2;



mają objawy infekcji dróg oddechowych: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszność, nadmierna potliwość, dreszcze,
bóle mięśni, trudności z oddychaniem oraz ogólne osłabienie.



W obecnej

sytuacji

LUX MED

wstrzymuje

wykonywanie

badań odpłatnych,

koniecznych

do

uzyskania,

np. pozwolenia na broń, niezawodowego prawa jazdy, badania uczniów i studentów.


Ze względu na odgórne decyzje lokalnych Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy lub niedobór personelu medycznego,
wykonanie badań z zakresu Medycyny Pracy w najbliższych dniach może być utrudnione w niektórych lokalizacjachiwplacówkach
współpracujących. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie możliwości realizacji badań przed udaniem się do placówki
współpracującej, kontaktując się Infolinią LUX MED pod numerem telefonu 22 33 22 888.



Jednocześnie osobom zagrożonym zakażeniem koronawirusem SARS–CoV-2, zalecamy zmianę terminu wizyty na
późniejszy i zastosowanie się do rekomendacji pozostania w domach.
Czy zmienią się regulacje prawne?
Stale monitorujemy sytuację w zakresie zmian legislacyjnych. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na
bieżąco.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
NA JAKĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ SIĘ PAŃSTWO POWOŁUJECIE?
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. poz. 568 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych.
CZY ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ O ZDOLNOŚCI DO PRACY? JEŚLI TAK, TO NA JAK
DŁUGO?
Orzeczenie lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność
upłynęła po 7 marca 2020r. zachowuje ważność, jednak nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
CZY PRACODAWCA NADAL MA OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA SKIEROWANIA NA BADANIA OKRESOWE?
Jest to decyzja pracodawcy. Każde wystawione skierowanie będzie ważne jeszcze 60 dni po odwołaniu stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
CZY BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOOLOGICZNE TRAKTOWANE SĄ TAK JAK BADANIA OKRESOWE,
A W ZWIĄZKU Z TYM WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA ?
Badania sanitarno-epidemiologiczne wynikają z innych przepisów niż w skazane w Ustawie z dnia 31.03.2020
zatem nie podlegają jej rygorom – będą realizowane.
W JAKIM CZASIE OD MOMENTU ZNIESIENIA STANU EPIDEMII PRACOWNIK ZOBOWIĄZANY JEST
UMÓWIĆ SIĘ NA BADANIE?
Pracownik ma na to 60 dni.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.luxmed.pl.

