
Metoda oceny ryzyka

Charakterystyka stanowiska pracy

Ciężkość następstw (C)

Stopień
prawdopodobieństwa (P)

1. Małe (M) 2. Średnie (S) 3. Duże (D)

1. Mało prawdopodobne (M) Małe (1) Małe (1) Średnie (2)

2. Prawdopodobne (S) Małe (1) Średnie (2) Duże (3)

3. Wysoce prawdopodobne (D) Średnie (2) Duże (3) Duże (3)

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
Stanowisko: pomoc apteczna

1. Czas pracy: 8 godzin dziennie - w szczególnych przypadkach możliwa jest praca w systemie zmianowym.
2. Zależnie od rodzaju wykonywanych czynności praca wykonywana w pozycji stojącej oraz wymuszonej pochylonej lub na 
klęczkach.
3. Okresowe poruszanie się po schodach, ciągach komunikacyjnych.
4. Zmienne warunki oświetlenia: naturalne – sztuczne, przebywanie w pomieszczeniach o niedostatecznym oświetleniu.
5. Możliwość wystąpienia zmiennego mikroklimatu na niektórych stanowiskach pracy – zbyt wysoka lub niska temperatura 
w pomieszczeniach, niewłaściwa wilgotność i ruch powietrza (przeciąg).
6. Dorywcze dźwiganie i przenoszenie ciężarów.
7. Możliwość porażenia prądem elektrycznym podczas obsługi urządzeń zasilanych energią elektryczną (np. odkurzacz)
8. Okresowa możliwość pracy na wysokości w przypadku wykonywania czynności związanych z utrzymaniem porządku 
(mycie okien, ścierania kurzu na meblach, regałach, stolikach.)
9. Możliwy kontakt z substancjami chemicznymi i toksycznymi.
10. Możliwość przebywania w zmiennych warunkach atmosferycznych i temperaturze.

Karta oceny ryzyka zawodowego opracowana została w skali trójstopniowej wg PN-N-18002. Jest to karta przykładowa, co 
oznacza, że dla danego dekarza, karta oceny ryzyka zawodowego może zawierać także i inne zagrożenia – specyficzne dla tego 
konkretnego stanowiska pracy.



Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku: pomoc apteczna
Lp. Zagrożenie Źródło Możliwe Przed oceną Środki profilaktyczne Uwagi  

zagrożenia skutki zagrożenia

Ciężkość 
(C)

Praw
dopod

. (P)

Ryzyko (R)

o realizacji 
zadań

1 2 3 4 5 6 7 8 12

1

Kontakt pracownika z 
elementami 

będącymi lub 
mogącymi znaleźć się 

pod napięciem

Niewłaściwa izolacja i 
połączenie przewodów,

Brak ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim i pośrednim, 
Nieprawidłowe wyłączniki

poparzenie, migotanie 
komór serca, śmierć

D M S

Okresowe kontrole skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej, 

stworzenie systemu reagowania na 
sytuację grożącą wypadkiem. 

Dokonywanie napraw przez osoby 
uprawnione, okresowe kontrole 
urządzeń zasilanych elektrycznie. 

Wycofanie z eksploatacji urządzeń 
niesprawnych i zużytych, szkolenie bhp, 

- zapoznanie pracowników z 
zagrożeniem.

2
Upadek w wyniku 

potknięcia, 
poślizgnięcia

Śliskie powierzchnie, 
zastawione przejścia

Skaleczenia, zadrapania, 
stłuczenia, złamania, 
zwichnięcia kończyn

M S M

Stosowanie nawierzchni ograniczającej 
poślizg,  prawidłowe mocowanie 
wykładzin. Używanie właściwych 

środków czyszczących,  usuwanie na 
bieżąco rozlanych cieczy i wilgoci. 

Ograniczenie ilości przewodów oraz 
prawidłowe i rozmieszczenie i 

mocowanie. Prawidłowe 
rozmieszczenie sprzętu medycznego. 

Zachowanie przejść i dostępu do 
poszczególnych stanowisk,  ład i 
porządek na stanowiskach pracy. 

Zachowanie uwagi podczas poruszania 
się po ciągach komunikacyjnych

3
Upadek na niższy

poziom

Złe użytkowanie drabiny, brak 
odpowiedniego przeszkolenia, 

brak ochron osobistych

Skaleczenia, zadrapania, 
stłuczenia, złamania, 
zwichnięcia kończyn

D M S
Wzmożona uwaga, szkolenia BHP, 

zachowanie ostrożności.



4 Skaleczenia

Przedmioty znajdujące się w 
śmieciach, ramy okien, 

pęknięte szyby w oknach, ostre 
krawędzie

Rany rąk M S M

Wzmożona uwaga, skupienie; używanie 
urządzeń, narzędzi sprawnych 

technicznie, eliminowanie z użycia 
uszkodzonych

5
Wymuszony kontakt z 

wodą
Zmywanie podłóg, ścian Choroby skóry M M M Odpowiednie ubranie.

6
Praca w zmiennych 

warunkach 
klimatycznych

Praca w różnych porach roku, 
Wchodzenie i wychodzenie z 

budynku apteki
Przeziębienia M M M Odpowiednie ubranie.

7
Kontakt z 

substancjami 
alergizującymi

Środki do dezynfekcji i mycia Choroby skóry D M S

 Stosowanie sprzętu oczyszczającego. 
Szkolenia BHP. Nadzór ze strony 

pracodawcy i służb BHP. Prawidłowo 
zorganizowane pomieszczenia 

higieniczno-sanitarne . Stosowanie 
odpowiednich zabezpieczeń

8 Kontakt z bakteriami
Utrzymywanie toalet w 

czystości
Choroby skóry, układu

pokarmowego
D M S

Przestrzeganie terminów badań 
lekarskich. Prawidłowe dobranie 
pracowników nie posiadających 

przeciwwskazań oraz posiadających 
szczególną sprawność psychofizyczną. 
Stosowanie sprzętu oczyszczającego. 

Szkolenia BHP. Nadzór ze strony 
pracodawcy i służb BHP. Prawidłowo 

zorganizowane pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne .



9
Pożar lub wybuch na 

terenie zakładu

Zaprószenie ognia
Brak prawidłowo działającej 

instalacji
Poparzenia, śmierć D M S

Przestrzegać zakazu palenia w miejscu 
pracy, dobrać odpowiednie środki 
gaśnicze. Uwzględniając instalację 

elektryczną, dokonywać okresowych 
przeglądów środków gaśniczych. 

Przeszkolić osoby, które w razie pożaru 
będą koordynować akcją ewakuacyjną. 

Przeprowadzać okresowe kontrole i 
konserwację urządzeń i instalacji 
elektrycznych przez elektryków z 

uprawnieniami. Opracować procedurę 
postępowania w przypadku zaistnienia 

pożaru. Przeszkolić wszystkich 
pracowników w zakresie zapobiegania 

pożarom i postępowania w razie 
wystąpienia pożaru (zgodnie z 

opracowaną procedurą).



Lp. Data Imię, nazwisko Podpis
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Data Imię, nazwisko Podpis

Potwierdzenie zapoznania się przez pracowników z kartą oceny ryzyka zawodowego

Osoba zatwierdzająca


	Arkusz1
	Arkusz2
	Arkusz3

