3. számú melléklet
Fizikai, kémiai kóroki tényez k, amelyek expozíciója id szakos munkaköri alkalmassági
vizsgálatot tesz szükségessé
A táblázat értelmezése:
1. A melléklet nem tartalmazza valamennyi, id szakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot
igényl kóroki tényez tételes felsorolását. Ezért figyelembe kell venni a rendelet 6. § (4)
bekezdésében foglaltakat.
2. A vizsgálatok gyakoriságának meghatározásánál tekintettel kell lenni a 6. § (4)-(5)
bekezdésében foglaltakra is.
3. A táblázaton az adott vegyi anyag biológiai monitorozását bm jelölés jelenti.
Azoknál a munkavállalóknál, akiknél a vizsgálat fokozott expozíciót jelez, haladéktalanul
klinikai vizsgálatot kell végezni, és ennek kapcsán a munkaalkalmasságot is el kell bírálni.
A bm jelölés mellett szerepl gyakoriság azt jelenti, hogy a biológiai monitorozás
eredményét l függetlenül, ilyen id közönként minden exponált dolgozónál id szakos
munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni.
4. Kombinált vegyi expozíciók el fordulása esetén a legrövidebb gyakoriságot kell
figyelembe venni.
5. A vizsgálatok irányát és az eredmények értékelését, beleértve a biológiai expozíciós
mutatók mérésének gyakoriságát is, a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv
módszertani közleményben határozza meg.
6. Azon munkavállalók számára, akik nem kumulatív anyaggal dolgoznak, a jogszabály
hatálybalépésének id pontjában aktuális munkahelyi leveg tisztasági mérések eredményei a
külön jogszabályban el írt határérték alattiak, a technológia stabil és a veszélyes anyag egyéb
úton nem juthat a dolgozó szervezetébe - a foglalkozás-egészségügyi orvos véleményének
figyelembevételével - az adott munkahelyen a biológiai monitor vizsgálatok nem kötelez ek,
kivéve a külön jogszabály [26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet] által érintett citogenetikai
vizsgálat, tumor marker meghatározás eseteit.
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