INFORMACJA DLA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH
W ROKU SZKLONYM 2020/2021 NA TEMAT BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH
Badania profilaktyczne – to badania o braku przeciwwskazań Medycyny Pracy
do wykonywania zawodu (dotyczy wszystkich zawodów kształconych w ZSA w
Słupsku). Badanie jest bezpłatne, jeżeli jest wykonywane we wskazanej jednostce
Medycyny Pracy.
Miejsce wykonania badania: Medycyna Pracy Słupsk ul. 11 – Listopada 7 na podstawie
skierowania elektronicznego wystawionego przez sekretariat ZSA.

I.

Etapy wykonania badania profilaktycznego dla zawodów:







technik analityk
technik architektury krajobrazu
technik geodeta
technik informatyk
technik programista
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1. Rejestracja tylko telefoniczna pod numerem telefonu 59 8474176
w Poradni przy ul. 11 Listopada w Medycynie Pracy
Dzień tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Czas pracy rejestracji
07.30 – 14.00
08.00 – 17.00
07.30 – 14.00
07.30 – 14.00
07.30 – 14.00

Po ustaleniu daty i godziny terminu wizyty lekarskiej wymagana osobista wizyta
u lekarza medycyny pracy ucznia wraz z dokumentami:

dowód tożsamości ucznia – legitymacja szkolna ze szkoły
podstawowej, dowód osobisty, paszport

karta zdrowia ze szkoły podstawowej

orzeczenie o niepełnosprawności – o ile uczeń posiada

okulary korekcyjne – jeżeli uczeń korzysta
UWAGA:
Wszyscy uczniowie w/w zawodów ponoszą koszt dodatkowych badań
specjalistycznych np.: laryngologicznych, okulistycznych, neurologicznych i innych,
o ile lekarz medycyny pracy zleci wykonanie takich badań dla ucznia.
Uczniowie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ponoszą dodatkowo
koszt badań na widzenie obuoczne przestrzenne – 10 złotych.

II.

Etapy wykonania badania profilaktycznego dla zawodów:
 technik żywienia i usług gastronomicznych
 technik technologii żywności
 kucharz

1. Uczniowie w pierwszej kolejności wykonują badania kału w Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupsku ul. Piotra Skargi 8.
Badanie odbywa się bezpłatnie, bez skierowania. Przyjmowanie próbek kału do
badań: od poniedziałku do środy w godzinach 8.00 – 10.30
2. Odbiór wyników w sekretariacie Szkoły, po 2 tygodniach od daty ostatniej próby
kału
3. Po otrzymaniu wyników z badania kału, należy zastosować się do zasad
wymienionych wyżej w pkt. I.
4. Koszt badania sanitarno – epidemiologicznego ponosi uczeń – 50 złotych.

Uczniowie przyjęci do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 muszą
wykonać wszystkie powyższe badania do dnia 14 września 2020r

