Wykaz czynników biologicznych wyst puj cych w procesie pracy
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Gleba,
surowce Powietrznoro linne, kompost, py owe,
odpady,
drewno powietrznokropelkowe
bukowe

1

Aspergillus
fumigatus

Grzyby (grzyby
niedoskona e)

2

Chaetomium
spp.

Grzyby
(workowce)

Gleba,
szcz tki Powietrznoro linne
papier py owe
(starodruki), py

3

Glukany (1,3beta-Dglukany):
wielkocz stec
zkowe
polimery
glukozy,

Grzyby (grzyby
niedoskona e,
workowce)

Substraty ro linne Powietrznoi
zwierz ce, py owe
pomieszczenia
przemys owe
i
laboratoryjne,
gleba,
py ,
powietrze

Z- aspergiloza p uc;
ALalveolitis
allergica,
alergiczny nie yt nosa;
Twytwarza
mikotoksyny
(fumigilina, gliotoksyna, kwas
helwelowy)

Ochrona produktów
ro linnych
przed
sple nieniem,
ochrony
osobiste
(respiratory),
redukcja zapylenia,
doskonalenie
wentylacji,
dezynfekcja
i
sterylizacja
pomieszcze
laboratoryjnych
AL- Alergiczny nie yt nosa, Ochrony
osobiste
astma atopowa
(respiratory),
redukcja zapylenia,
doskonalenie
wentylacji
IT- reakcja zapalna w tkance Ochrony osobiste,
ucnej
powoduj ca ODTS, redukcja zapylenia,
odgrzybianie
przewlek e zapalenie oskrzeli
pomieszcze
produkcyjnych,
dezynfekcja
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RYZYKO

Prawdopodobie stwo

ko

Profilaktyka

Ci

Dzia anie na cz owieka

Szczepionka

Przenoszenie

Wyst powanie
Przenoszenie

.

Szkodliwy
czynnik
biologiczny

Klasyfikacja wg grup
zagro enia
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na stanowisku ARCHIWISTA

M

M

M

M

M

M

M

M
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5

stanowi ce
sk adnik
ciany
komórkowej
grzybów i
niektórych
bakterii
Lotne zwi zki
organiczne
(Volatile
Organic
Compounds=
VOCs):
drobnocz ster
czkowe
zwi zki lotne
(aldehydy,
alkohole,
ketony i inne)
wytwarzane w
du ych
ilo ciach
przez grzyby
ple niowe
Puccinia
graminis/ rdza
owa

Grzyby (grzyby
niedoskona e)

Grzyby
(postawczaki)

6

Trichoderma
viride

Grzyby (grzyby
niedoskona e)

7

Dermatophag
oides spp.
(D.farinae,

Zwierz ta
(stawonogi,
roztocze)

Substraty ro linne
i
zwierz ce,
pomieszczenia
przemys owe
i
laboratoryjne,
gleba,
py ,
powietrze

Powietrznokropelkowe,
powietrznopy owe

Szcz tki ro linne, Bezpo rednie
gleba
(przez
uszkodzon
skór )
Gleba,
ció ka, Powietrznodrewno
py owe

Pomieszczenia
domowe
yteczno ci

Powietrznoi py owe
(wdychanie

T- zatrucia z objawami ogólnymi Ochrony osobiste,
(nudno ci, z e samopoczucie redukcja zapylenia,
odgrzybianie
etc.)
pomieszcze
produkcyjnych,
dezynfekcja

Zmaduromikoza
(stopa
madurska): zaka enia skóry i
tkanki podskórnej (najcz ciej
stóp)
AL- alveolitis allergica, inne
choroby
alergiczne
uk adu
oddechowego

wiata zdrowotna,
ochrony
osobiste
(nale yte obuwie)

M

M

M

Ochrona drewna i
innych
produktów
przed sple nieniem,
ochrony
osobiste
(respiratory),
redukcja zapylenia,
doskonalenie
wentylacji
ALastma
oskrzelowa, Zwalczanie
cz ste
alergiczny
nie yt
nosa, roztoczy,
odkurzanie
i
zapalenie spojówek i skóry

M

M

M

M

M

M
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D.pteronyssin
us)/ roztocze
kurzu
domowego

publicznej

wydalin
i
cz stek cia a
roztoczy)

wietrzenie
pomieszcze
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