Bieżące informacje, 30 marca 2020 r.
Ze względu na wprowadzony stan epidemii oraz uwzględniając zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa
Zdrowia, jak również stanowisko Instytutu Medycyny Pracy, dotyczących organizacji pracy i procedur profilaktycznych
w podmiotach medycznych, a także, by zadbać 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. Badania okresowe
wykonywane są dla osób, którym termin ważności orzeczenia upływa w najbliższych dniach – taki model zachowamy do czasu
ukazania się nowych aktów prawnych, zmieniających obowiązujące przepisy w zakresie realizacji badań profilaktycznych
pracowników.
Obecnie stacje Sanepid w Polsce nie wykonują badania – kał na nosicielstwo. Nie znaczy to jednak, że w tej sytuacji niemożliwe
jest wydanie orzeczenia. Pacjent, którego pracodawca kieruje na Badania sanitarno-epidemiologiczne jest umawiany do
lekarza na usługę „ Badanie sanitarno-epidemiologiczne” i w wyniku przeprowadzonej konsultacji otrzyma wynik w postaci
„Orzeczenia sanitarno-epidemiologicznego”, które jest dokumentem potwierdzającym wykonanie badania.
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 epidemii?

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 SARSCoV-2;
 osoby poddane kwarantannie, a także osoby, 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 rezygnuje z wykonywania 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 lokalizacjach i w placówkach współpracujących. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie możliwości realizacji
badań przed udaniem się do placówki współpracującej, kontaktując się z Infolinią LUX MED.

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.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.luxmed.pl.

