OБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ
ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ НАДЗОРУ ОДРЕЂЕНИХ
КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА

Промењен је Правилник о обавезним здравственим прегледима одређених категорија
запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим
здравственим прегледима (санитарни прегледи) којима подлежу одређене категорије
запослених (Сл. гласник бр. 3, од 18 јануара 2017.).
Наиме, члан 6 новог Правилника каже да лица запослена на пословима неге и исхране
деце у јасленим групама и одржавања хигијене у предшколским установама подлежу прегледу
који обухвата преглед коже, преглед на туберкулозу плућа, лабораторијски преглед бриса
ждрела и носа, као и лабораторијски преглед столице. У овом члану не помињу се запослени
који раде у групма са старијом предшколском децом.
Међутим, запослена лица која учествују у исхрани старије деце, подлежу прегледу по
члану 5. У овом члану Правилника се каже да се код лица запослених на промету хране и
другим пословима у којима долазе непосредан контакт са храном или амбалажом која је у
непосредном контакту са храном, ради преглед коже на гнојна и паразитарна и гљивична
обољења коже и видљивих слузокожа и по индикацијама на туберкулозу плућа, као и
лабораторијски преглед бриса носа и ждрела и лабораторијски преглед столице.
Због овог, на обрасцу Потврда о адреси радног места са личним подацима, које
запослени доносе када долазе на преглед, у делу Посао који корисник обавља, напоменути у
којој предшкоској групи лице ради. Све ово нам је потребно да би знали који преглед требамо
урадити за ког запосленог. Незапослени попуњавају Лични захтев.
Исто тако, скрећемо вам пажњу на члан 17. новог Правилника у коме се наводи да
приликом обављања санитарног прегледа, лице код ког се ради преглед коже, ноктију и длака,
не сме имати на ноктима лак, гел, а да нокти, брада, бркови и коса морају бити подрезани, чисти
и уредни. У супротном, лекар приликом прегледа, може вратити лице да евентуалне недостатке
у овом смислу отклони.
На овај начин моћи ћемо да пружимо квалитетнију услугу лицима која обављају
санитарне прегледе, а и биће испоштоване сви законски прописи.

