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Fyllist út af starrfsmanni, að
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WYPEŁNIA PRA
ACOWNIK W OBECNOŚC
CI LEKARZA LUB PRZEŁO
OŻONEGO
Fyrirtæki /Firm
ma

Kennitala / Nr ewid.:

Heimilisfang / Adres:

Símanúmerr / Telefon:

Póstnúmer og
g staður:

Upp
plýsingar um
m starfsman
nn; INFORMA
ACJE O PRA
ACOWNIKU
Nafn / Imię i nazwisko:
Deild / Dział::

Kennitala / Nr ewid.:
Starfs
fssvið / Wykon
nywana pracca:

Zosttałem poinfo
ormowany o możliwych
h zagrożeniiach związa
anych z zakkażeniami lu
ub chorobami, które mogą
oddzziaływać i byyć rozprowad
dzone poprze
ez żywność.
Mér hafa verið kyn
nntar þær hætttur sem geta stafað af sjúkd
dómum eða sý
ýkingum sem geta borist í og dreifst með matvælum.

Niezzwłocznie powiadomię
p
ę brygadzis
stę/przełożonego o ch
horobie, zap
paleniu gard
dła lub rana
ach na ręka
ach.#
Zgod
dnie z dostę
ępną mi wied
dzą, nie jesttem chory, ani
a zakażony
y chorobą za
akaźną, którra mogłaby przenieść siię na
prod
dukty spożyw
wcze; nie mam też otwa
artych ran, zakażenia
z
w ranie, zaka
aźnej chorob
by skóry, zda
artego naskó
órka,
zapa
alenia gardła
a lub biegunkki.
Ég mun
m
tilkynna verkstjóra/yffirmanni tafa
arlaust um ve
eikindi.s.s. ma
agapest, hálsb
bólgu eða sárr á höndum.* Ég er samkvvæmt
bestu
u vitund ekki með, né hef nýlega
n
fengið smitandi sjúkd
dóm, sem gæ
æti dreifst með matvælum, e
eða með opið sár, sýkingu í sári,
smita
andi húðsjúkdóm, fleiður, há
álsbólgu eða niðurgang.
n

Dagsetning
g / Data

Da
ags. / Data

Undirsskrift yfirmannss

Podpis przełożone
ego

Undirskrift starfsmanns / Po
odpis pracow
wnika

Dags. / Data

Undirskrift Læknis
Podp
pis lekarza

#

ROZDZIAŁ
Ł VIII Punkt 2,
2 aneksu 2, do rozporzą
ądzenia 852//2004 stwierd
dza: Żadna osoba cierpiąca na
chorobę, lub będąca jejj nosicielem, która może być przenos
szona poprze
ez żywność, bądź też stw
wierdza
owane rany,, zakażenia skóry, owrz
zodzenia lub
b biegunkę nie może uzyskać
u
się u niej np. zainfeko
pozwolenia na pracę z żywnością ani na wejśście do obsz
zaru, w którrym pracuje się z żywno
ością w
jakimkolwie
ek charakterrze, jeśli występuje
w
jakiekolwiek prawdopodo
p
obieństwo bezpośrednie
ego lub
pośredniego
o zanieczyyszczenia. Każda
K
taka
a osoba zatrudniona w przedsię
ębiorstwie sektora
spożywczeg
go i która prawdopodob
p
bnie będzie miała konta
akt z żywnośścią musi niezwłocznie zgłosić
chorobę lu
ub symptom
my, a jeżelli to możliw
we, również
ż ich powo
ody, przedssiębiorstwu sektora
spożywczeg
go.

Jeśli pra
acownik ma wątpliwości lub nie chce
e rozmawiać o stanie swe
ego zdrowia z przełożony
ym,
powinie
en zasięgnąćć porady leka
arza zaufania
a przedsiębio
orstwa.
Ef starfsmaður er í vafa eða er ófú
ús að ræða heilsufar sitt við yfirmann, er honum ráðlagt að ráðfæra sig við
trúnaðarlækni fyrirtækisins.
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