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Bezpieczeństwo pracy kuratora
sądowego - zagrożenie zarażenia
chorobami zakaźnymi
DLA KOGO:

Kuratorzy są narażeni na różne niebezpieczeństwa
w związku z wykonywaną pracą.

MIEJSCE:

Wskazane przez
Zamawiającego

DATA:
Wskazana przez
Zamawiającego

CENA:

- 3400 zł brutto
(wersja stacjonarna)
- 3100 zł brutto
(wersja on-line)
* w cenę wliczono 15 sztuk
materiałów (druk, długopis, notatnik),
każda kolejna sztuka
6,5 zł brutto

Istotnym zagrożeniem jest wysokie
prawdopodobieństwo zarażenia chorobami
zakaźnymi. Na kuratorów sądowych został
nałożony obowiązek wykonywania badań na
obecność w organizmie alkoholu lub środków
odurzających. Nie trudno sobie wyobrazić, na jakie
niebezpieczeństwo jest narażony kurator sądowy,
pracujący w pojedynkę, w terenie, mający wykonać
badania narkotestem u osoby dozorowanej, która
opuściła zakład karny. Z tego powodu firma
Pedago przygotowała dla Państwa propozycję
szkolenia dla Kuratorów na temat zagrożeń w
pracy kuratora sądowego, celem osiągnięcia
poprawy bezpieczeństwa w związku z
zagrożeniem zarażenia chorobami zakaźnymi.

1. Skala i struktura zagrożeń czynnikami
biologicznymi w pracy kuratorów sądowych:
- Wirusy grypy A, B, C,
- Prątki gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis),
- Koronowirusy (Coronavirdae),
- Wirusy zapalenia wątroby typu B, HBV,
- Wirusy ospy wietrznej i półpaśca,
- Wirusy HIV (ludzki wirus upośledzenia odporności),
- Alergeny białkowe, człowiek,
- Świerzbowiec ludzki (sarcoptes scabei),
- Zakażenie grzybicą,
- Wirus opryszczki pospolite.
3. Źródło zagrożenia – występowanie (ludzie,
gryzonie, kontakt bezpośredni, skaleczenia na
skórze, powietrzno-kropelkowe, powietrznopyłowe, praca w terenie i praca w biurze, pasożyt
ludzki),
4. Możliwe skutki – działanie na człowieka (grypa,
zapalenie płuc, gruźlica płuc, łagodne choroby
górnych dróg oddechowych, zapalenie wątroby,
częsta postać przewlekła, marskość, ospa
wietrzna, półpasiec, zespół upośledzenia
odporności immunologicznej, alergiczny nieżyt
nosa, astma oskrzelowa,
alergiczne zapalenia spojówek i skóry, świerzb,
grzybica, opryszczka),
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5. Środki ochrony przed zagrożeniem:
- szczepienia ochronne,
- pogłębione badania okresowe,
- zamontowanie w pokojach kuratorów dozowników
z środkami dezynfekującymi, przeciwgrzybicznymi,
- wyposażenie kuratorów w stosowne środki
ochrony indywidualnej do pracy w terenie np. żele,
chusteczki dezynfekujące.
6. Problematyka HIV/AIDS,
7. Kontakt z osobami, które są nosicielami wirusa
HIV/AIDS - profilaktyka przed ewentualnym
zarażeniem osób postronnych,
8. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakresie
ochrony indywidualnej niezbędnej
do przeprowadzenia badania z udziałem czynnika
biologicznego,
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