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								   	   Załącznik nr 21

III. SZCZEGÓŁOWY  ZAKRES  UPRAWNIEŃ, OBOWIĄZKÓW 
 I ODPOWIEDZIALNOŚCI  PRACOWNIKA   –   NOSZOWY

I. Noszowy zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności w sposób staranny i zgodny z obowiązującymi procedurami.
1.  Odbiera zwłoki z oddziałów i przewozi do Zakładu Patomorfologii według następujących zasad:
–	zwłoki transportuje na zlecenie Izby Przyjęć, oddziałów lub Dyspozytora Szpitala ( nie szybciej jak po 2 godzinach od chwili stwierdzenia zgonu – godzinę wywozu ustala oddział) 
–	zwłoki transportuje czystym środkiem transportu w sposób zabezpieczony, prawidłowo ułożone na noszach ( na wznak)
–	zwłoki przewożą dwie osoby ubrane w odzież ochronną przeznaczoną tylko do tych czynności
–	w Zakładzie Patomorfologii zwłoki prawidłowo ułożyć ( na wznak )
–	po przewozie zwłok środek transportu poddać myciu i dezynfekcji
–	na telefon noszowy transportuje szczątki po amputacyjne
–	każdy transport do Zakładu Patomorfologii noszowy odnotowuje w specjalnym rejestrze
W powyższych transportach noszowy zobowiązany jest do godnej i pełnej szacunku postawy.
2.	Odbiera odpady od wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala zgodnie z harmonogramem i na telefon.
–	odpady transportuje zawsze w osobnych kursach do:
   spalarni odpadów
   magazynu odpadów niebezpiecznych
   magazynu makulatury
   pojemników komunalnych
Transport odpadów odbywać się może tylko wyznaczonym, czystym, zamkniętym wózkiem z napisem “ Odpady”.
2.	Odbiera odpady pokonsumpcyjne ze Szpitala
3.	Odbiera odpady poprodukcyjne z Kuchni głównej i mlecznej
4.	Odbiera brudną bieliznę z wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala zgodnie z harmonogramem i na telefon.
Transport bielizny odbywać się może tylko wyznaczonym, czystym, zamkniętym wózkiem z napisem czerwonym “ Bielizna”
6. Odbiera czystą bieliznę z Pralni i przewozi do poszczególnych komórek organizacyjnych zgodnie z harmonogramem i na telefon.
Transport bielizny odbywać się może tylko wyznaczonym, czystym, zamkniętym wózkiem z napisem białym “ Bielizna”
7.	Zbiera zamówienia na leki z oddziałów  i przygotowane leki przez Aptekę Szpitalną  rozwozi do poszczególnych jednostek medycznych.
Transport leków wykonuje czystym, zamkniętym wózkiem tylko przeznaczonym do transportu leków.
8.	Transportuje sprzęt do mycia i dezynfekcji z oddziałów szpitalnych do Centrali Łóżek ( na telefon ).
9.	Transportuje sprzęt i urządzenia po dezynfekcji do warsztatu technicznego i techniki medycznej - na telefon 
10.	Transportuje sprzęt po naprawie do jednostek medycznych  ( po uprzedniej dezynfekcji )
11.	Transportuje pojemniki i kanistry z jednostek organizacyjnych do mycia i dezynfekcji do Centrali Łóżek  i po dezynfekcji do poszczególnych jednostek medycznych ( zgodnie z harmonogramem i na telefon ) .
12.	Transportuje wodę destylowaną z Centrali Łóżek do jednostek medycznych ( zgodnie z harmonogramem i na telefon ) .
13.	Transportuje z Centralnej Sterylizatorni materiał po sterylizacji do poszczególnych jednostek medycznych
Transport materiału sterylnego odbywać się może tylko wyznaczonym, czystym, zamkniętym wózkiem z napisem  “ Materiał sterylny”.
14.	Przewozi z Magazynu medycznego i gospodarczego materiały do poszczególnych jednostek ( zgodnie z harmonogramem i na telefon )
15.	Przewozi do magazynu depozytu sprzęt z poszczególnych jednostek ( na telefon )
16.	Bierze udział w rozładunkach na rzecz :
–	Apteki Szpitalnej
–	Zespołów magazynów
–	Działu Żywienia
–	Oddziałów szpitalnych
–	Innych komórek
17.	Bierze udział w pracach przenoszenia mebli i sprzętu związanych z:
–	remontami
–	zmianami funkcji pomieszczeń
–	zmianami wyposażenia
–	likwidacją pomieszczeń itp.
18.	Zakres codziennie wykonywanych prac na bieżąco wyznaczany jest przez grafik pracy i bezpośredniego przełożonego.
 Noszowy zobowiązany jest do:
1.	Przestrzegania regulaminu Szpitala i Kodeksu Pracy
2.	Przestrzegania przepisów:
·	Ochrony Środowiska  oraz obowiązujących procedur
3.	Wykonywania badań lekarskich i szczepień ochronnych
4.	Brania udziału w szkoleniach i kursach
5.	Dbania o higienę osobistą
6.	Przestrzegania rozdziału odzieży osobistej od ochronnej w szafce odzieżowej
7.	Dbania o sprawność i czystość powierzonego sprzętu i pomieszczenia socjalnego
8.	Informowania o zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach w miejscu pracy i na terenie całego zakładu.
9.	Informowania bezpośredniego przełożonego o stanie załatwianych spraw lub napotykanych trudnościach.
10.	Noszowy ma obowiązek wykonywania innych czynności wynikających z toku pracy zleconych przez przełożonych, a nie wynikające z niniejszego zakresu obowiązków.



Zakres obowiązków  przyjmuję :


...........................................................                                    .........................................
     data i podpis pracownika                                                       podpis Kierownika


