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KOMUNIKAT 
Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

w sprawie wdrożenia przez przedsiębiorców prowadzących apteki/ punkty apteczne  
i kierowników aptek/punktów aptecznych 

działań zabezpieczających personel.
 
W związku z docierającymi do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Białymstoku 
informacjami z niektórych aptek o braku wdrożenia stosownych działań zabezpieczających 
personel przed ryzykiem zakażenia Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny podkreśla, iż 
w tej szczególnie trudnej sytuacji wynikającej z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 zwanym 
COVID-19 w celu skutecznej ochrony i minimalizacji ryzyka infekcji należy wdrożyć 
odpowiednie procedury postępowania oraz wyposażyć pracowników aptek i punktów 
aptecznych w środki ochrony osobistej.

Przypominam:  
 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy m.in. reagować na potrzeby w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki ochrony do 
zmieniających się warunków wykonywania pracy.
Biorąc pod uwagę specyfikę pracy farmaceuty, w szczególności narażenie na możliwość 
zakażenia przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem oraz występujące ponadnormatywne 
obciążenie pracą podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny zobowiązany jest do 
przygotowania miejsca pracy, zapewniającego maksymalne zabezpieczenie przed 
potencjalnym zakażeniem.
Możliwe jest zastosowanie następujących rozwiązań:

 wydzielenie strefy bezpieczeństwa wg zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego;
 zainstalowanie na stole ekspedycyjnym wysokich szyb oddzielających personel od pacjentów;
 ograniczenie dostępu do izby ekspedycyjnej (uzależnionego od wielkości izby i ilości stanowisk);
 zabezpieczenie apteki w środki dezynfekcyjne;
 zapewnienie maseczek ochronnych/przyłbic, okularów ochronnych i rękawic jednorazowego 

użycia.



Przypominam, że za organizację pracy w aptece odpowiedzialny jest kierownik apteki/punktu 
aptecznego. Do jego obowiązków należy również zapewnienie prawidłowej obsady personalnej 
i właściwie przygotowanych stanowisk pracy.
Mając na uwadze zapewnienie pacjentom dostępu do produktów leczniczych o potwierdzonej 
jakości w okresie podwyższonego ryzyka zakażenia chorobą, kierownik apteki/punktu 
aptecznego obowiązany jest również do zapewnienia bezpieczeństwa w strefie pacjenta np. 
poprzez likwidację w części dostępnej dla pacjentów zbędnych przedmiotów, likwidacji stref 
samoobsługowych, usunięcia z przed stołu ekspedycyjnego produktów leczniczych i 
pozostałego asortymentu.
 

Ponadto Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny rekomenduje stałe śledzenie 
komunikatów i ogłoszeń:
1. Głównego Inspektora Sanitarnego, podawanych na oficjalnej witrynie internetowej 
Głównego  Inspektoratu Sanitarnego  (link GIS: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/);
2. Ministra Zdrowia, podawanych na oficjalnej witrynie internetowej Ministerstwa Zdrowia 
(linki MZ. 1; MZ.2; MZ.3: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/zalecenia-ministerstwa-zdrowia-
w-sprawie-koronawirusa; https://www.gov.pl/web/koronawirus; 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie), 
oraz  monitowanie aktualnego stanu prawnego i stosowanie się do powszechnie 
obowiązującego prawa:
3. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (link Dz.U.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU).

Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Jan Chlabicz

Otrzymują:
 drogą elektroniczną na adresy skrzynek e-mail aptek i punktów aptecznych oraz przez ogłoszenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Białymstoku:
 apteki ogólnodostępne na terenie województwa podlaskiego,
 punkty apteczne na terenie województwa podlaskiego.

Do wiadomości:
 Podlaski Urząd Wojewódzki Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
 Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku 15-435 Białystok, ul. L. Zamenhofa 27
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