
Badania uczniów w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z/s  

w Kędzierzynie-Koźlu w 2020r. 

Informujemy, że wykonujemy badania: 

• kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych oraz doktorantów, którzy w trakcie kształcenia są narażeni na 

działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. 

Badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kędzierzynie-Koźlu 

wykonywane są tylko i wyłącznie po uprzedniej rejestracji internetowej na dany dzień oraz 

godzinę w zakładce uczniowie 2020r. Lekarz przeprowadza badanie lekarskie tylko  

i wyłącznie na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną, 

uwzględniając informację o kierunku kształcenia, o czynnikach szkodliwych, uciążliwych 

lub niebezpiecznych dla zdrowia występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki 

zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub studiów doktoranckich.  

Z powodu ilości badań, badanie wykonujemy i wydajemy orzeczenie lekarskie do jednej 

placówki dydaktycznej. 

Osoby zgłaszające się na badanie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy  

w Kędzierzynie-Koźlu winny posiadać:  

1. Orginał skierowania wystawionego przez szkołę lub uczelnię wyższą opatrzone       

czytelnym oznaczeniem placówki dydaktycznej w postaci nadruku, naklejki lub 

pieczęci, zawierającej jej nazwę, adres, NIP, Regon oraz pieczątkę lub imię  

i nazwisko osoby kierującej na badanie lekarskie oraz podpis. Skierowanie musi 

być wypełnione!  

2. Dokument tożsamości ze zdjęciem  

3. Kserokopię dokumentacji medycznej w przypadku chorób przewlekłych  

np. dokumentację z leczenia w poradni specjalistycznej, karty wypisowe leczenia 

szpitalnego 

4. W przypadku wady wzroku obowiązkowo okulary lub soczewki oraz informacja  

o rodzaju wady, w przypadku niedosłuchu aparat słuchowy, jeśli używany  

5. Pacjent winien zgłosić się w maseczce ochronnej, rękawicach ochronnych  

oraz z własnym długopisem  

6. Po ukończeniu 16 rż zapraszamy ucznia/studenta samego z pisemną zgodą 

rodzica  

na przeprowadzenie badania, do ukończenia 16 rż lub osobę niepełnosprawną 

wraz z jednym rodzicem/opiekunem prawnym  

7. Osoba badana na badanie lekarskie obowiązkowo dostarcza uprzednio pobrane  

ze strony internetowej i wypełnione:  

a) oświadczenie dotyczące stanu zdrowia  

b) oświadczenie pacjenta – upoważnienie do informacji o stanie zdrowia oraz 

oświadczenie – zgoda pacjenta na przeprowadzenie badania 

c) ankietę w związku ze stanem epidemiologicznym zakażenia koronawirusem 

SARS CoV-2. 

Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań. 


