Szanowni Państwo
Zakład, w którym Państwo pracujecie, zostaje włączony do Systemu Dozymetrii Indywidualnej
i otrzymujecie nr rejestracyjny –
……………………………………………..
numer rejestracyjny Zakładu (wpisuje IMP)

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Skrupulatne stosowanie się do naszych
zaleceń ma istotny wpływ na precyzję pomiarów i poprawność działania BAZY DANYCH DAWEK
ŻYCIOWYCH pracowników narażonych na promieniowanie fotonowe.

Instrukcja postępowania z dozymetrami fotometrycznymi
1. Przydzielanie błon dozymetrycznych pracownikom.
a. Po zawarciu umowy wraz z błonami dozymetrycznymi i kasetami otrzymują Państwo „ARKUSZ
POMIARÓW
DOZYMETRYCZNYCH”
zwierający
imienny
wykaz
osób
wraz
z numerami błon przypisanymi do każdej z nich. Bezwarunkowo należy przestrzegać zasady, aby
osoby wymienione w arkuszu otrzymały błony o numerach przypisanych do ich imienia i nazwiska.
b. Na każdej błonie wytłoczony jest numer identyfikacyjny, którego nie należy poprawiać ani
zamazywać.
c. Błonę należy umieścić w kasecie w taki sposób, aby w podłużnym otworze kasety widoczny
był jej numer.
d. Kaseta zawierająca błonę powinna być noszona pod fartuchem ołowiowym z lewej strony klatki
piersiowej.
e. Kasetę otwiera się i zamyka przy pomocy wkrętaka przez ostrożne włożenie
go w szczelinę zamka i wykonanie obrotu o 90⁰. Konieczne jest otworzenie/zamknięcie obu
zamków w dolnej i górnej części kasety.

Uwaga:
Pracownicy nie powinni przekazywać sobie nawzajem przydzielonych im błon dozymetrycznych.

2. Okresy pomiarowe
Okresy pomiarowe trwają 3 miesiące.
I okres pomiarowy …………………………………………………………………………………………………….
daty początku i końca okresu pomiarowego wpisuje IMP

II okres pomiarowy …………………………………………………………………………………………………….
daty początku i końca okresu pomiarowego wpisuje IMP

III okres pomiarowy ……………………………………………………………………………………………………
daty początku i końca okresu pomiarowego wpisuje IMP

IV okres pomiarowy ……………………………………………………………………………………………………
daty początku i końca okresu pomiarowego wpisuje IMP

3. Odsyłanie błon
a. Pod koniec każdego okresu pomiarowego, będziecie Państwo otrzymywać Zakładu Ochrony
Radiologicznej IMP błony przeznaczone do noszenia w kolejnym okresie pomiarowym wraz z nowym,
zaktualizowanym „ARKUSZEM POMIARÓW DOZYMETRYCZNYCH” .
b. Za każdym razem po zakończeniu okresu pomiarowego należy niezwłocznie odesłać błony wraz
z „ARKUSZEM POMIARÓW DOZYMETRYCZNYCH” do Zakładu Ochrony Radiologicznej IMP.

Uwaga:
Błony odesłane z opóźnieniem będą traktowane jako przeterminowane.
W przypadku, gdy z przyczyn losowych błona dozymetryczna jest odsyłana po zakończeniu innego
okresu niż ten na , który została przypisana (tj. błona zaległa), należy w odsyłanym do nas, wraz
z błonami „ARKUSZU POMIARÓW DOZYMETRYCZNYCH” w rubryce „zmiany”, wpisać czytelnie
następujące dane:

numer błony,

imię i nazwisko osoby, która ją nosiła,

okres noszenia błony.
W pozycji „zmiany” prosimy ponadto o podawanie liczby błon zamawianych na kolejny okres
pomiarowy, a także liczby dodatkowo zamawianych kaset dozymetrycznych.

4. Nowi pracownicy
a. W
celu
rozpoczęcia
pomiarów
dozymetrycznych
dla
osoby/osób
nowozatrudnionej/nowozatrudnionych należy w „ARKUSZU POMIARÓW DOZYMETRYCZNYCH”
w rubryce „zmiany” podać pełne dane osobowe tj.:

imię i nazwisko,

rok urodzenia,

rok w którym dana osoba rozpoczęła pracę w narażeniu na promieniowanie fotonowe,

zawód,

PESEL.
b. W następnej wysyłce otrzymacie Państwo nową kasetę/y i błonę/y dozymetryczną
dla wskazanej osoby/osób.

Uwaga:
Brak kompletu czytelnych danych uniemożliwia objęcie kontrolą dozymetryczną nowego pracownika.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się, podając numer rejestracyjny Państwa
zakładu z:
Pracownią Oceny Narażenia Zawodowego
Zakładu Ochrony Radiologicznej Instytutu Medycyny Pracy
91-348 Łódź
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
tel./faks.:
42 631 45 39
tel.:
42 631 45 54 lub wew.: 553, 730, 537.
e-mail:
dozymetria@imp.lodz.pl

Ważne:
Niestosowanie się do zaleceń powyższej instrukcji może prowadzić do zawieszenia pomiarów
dozymetrycznych w Państwa Zakładzie.
Ponadto informujemy, że podstawą do wystawiania faktur za wykonane pomiary dozymetryczne jest liczba błon
wysłanych do kontrahenta.

