1994
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 16 sierpnia 2004 r.
w sprawie wymagaƒ dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zak∏adach leczniczych dla zwierzàt (Dz. U.
z 2004 r. Nr 11, poz. 95) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania dla pomieszczeƒ, urzàdzeƒ, aparatury i sprz´tu weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego, zwanego dalej
„laboratorium”.
§ 2. 1. Laboratorium powinno mieÊciç si´ w odr´bnym budynku lub lokalu albo stanowiç wyodr´bnionà
cz´Êç budynku lub lokalu przeznaczonego na inne cele, je˝eli pomieszczenia laboratorium sà wyraênie od-

Dziennik Ustaw Nr 194

— 13801 —

Poz. 1994

dzielone od innych pomieszczeƒ tego budynku lub lokalu.

czenia pokoju przyj´ç prób do badaƒ diagnostycznych
i sali laboratoryjnej.

2. Laboratorium mo˝e mieÊciç si´ na ró˝nych kondygnacjach oraz na poziomie terenu.

§ 4. W laboratorium w zale˝noÊci od rodzaju i kierunku wykonywanych badaƒ znajduje si´:

§ 3. 1. Laboratorium powinno mieç:
1) pod∏ogi wykonane z materia∏ów trwa∏ych, ∏atwo
zmywalnych, odpornych na dzia∏anie wody i Êrodków dezynfekcyjnych;
2) instalacje:
a) wodnà,
b) elektrycznà,
c) grzewczà,
d) kanalizacyjnà;
3) sprz´t do prowadzenia i przechowywania dokumentacji przyj´cia, rejestracji oraz identyfikacji
prób przeznaczonych do badaƒ.
2. W pokoju przyj´ç prób do badaƒ diagnostycznych Êciany powinny byç wykonane z materia∏ów
g∏adkich, a przy umywalce z materia∏ów trwa∏ych, ∏atwo zmywalnych, odpornych na dzia∏anie wody i Êrodków dezynfekcyjnych.
3. W pokoju przyj´ç prób do badaƒ diagnostycznych oraz w sali laboratoryjnej powinny znajdowaç
si´ umywalki z doprowadzonà bie˝àcà wodà ciep∏à
i zimnà, Êrodki do mycia i odka˝ania ràk, r´czniki jednorazowego u˝ytku oraz pojemnik na zu˝yte r´czniki;
umywalki powinny byç przystosowane do obs∏ugi bez
u˝ycia ràk.
4. Parapety w pomieszczeniach laboratorium powinny byç wykoƒczone materia∏em trwa∏ym, g∏adkim,
∏atwo zmywalnym, odpornym na dzia∏anie wody
i Êrodków dezynfekcyjnych.
5. Grzejniki w pomieszczeniach laboratorium powinny byç g∏adkie i ∏atwe do czyszczenia.

1) wydzielone pomieszczenie lub stanowisko do wykonywania sekcji diagnostycznej;
2) ch∏odnia do przetrzymywania pozosta∏oÊci po badaniach.
§ 5. 1. Powierzchnia pomieszczeƒ laboratorium powinna wynosiç co najmniej:
1) 6 m2 — w przypadku pokoju przyj´ç prób do badaƒ
diagnostycznych;
2) 20 m2 — w przypadku sali laboratoryjnej;
3) 3 m2 — w przypadku zaplecza sanitarnego;
4) 6 m2 — w przypadku pomieszczenia administracyjnego;
5) 3 m2 — w przypadku zaplecza socjalnego i szatni.
2. WysokoÊç wszystkich pomieszczeƒ laboratorium powinna wynosiç co najmniej 2,5 m.
§ 6. Laboratorium wyposa˝a si´ w:
1) urzàdzenia do pozyskiwania wody destylowanej
lub dejonizowanej znajdujàce si´ w wydzielonej
cz´Êci sali laboratoryjnej;
2) sprz´t i urzàdzenia do przechowywania odczynników chemicznych i materia∏ów pomocniczych
w warunkach okreÊlonych przez producenta lub
wynikajàcych z ich w∏aÊciwoÊci.
§ 7. 1. Pokój przyj´ç prób do badaƒ diagnostycznych wyposa˝a si´ w:
1) urzàdzenia i sprz´t do identyfikowania i przechowywania prób do badaƒ diagnostycznych;
2) lamp´ bakteriobójczà.

6. Okna w pomieszczeniach laboratorium powinny
byç otwierane lub uchylne, z wy∏àczeniem pomieszczeƒ sal laboratoryjnych przeznaczonych do badaƒ
mikrobiologicznych.
7. W pokoju przyj´ç prób do badaƒ diagnostycznych, na zapleczu socjalnym i sanitarnym nale˝y zapewniç wymian´ powietrza.
8. Pomieszczenia laboratorium powinny byç oznakowane w sposób umo˝liwiajàcy ich identyfikacj´.
9. Komunikacja wewnàtrz laboratorium powinna
byç zorganizowana w sposób zabezpieczajàcy przed
krzy˝owaniem si´ dróg obiegu materia∏u biologicznego i prób.
10. WejÊcie na zaplecze socjalne i zaplecze sanitarne w laboratorium nie mo˝e prowadziç przez pomiesz-

2. Urzàdzenia i sprz´t znajdujàce si´ w pokoju
przyj´ç prób do badaƒ diagnostycznych powinny byç
wykonane z materia∏ów trwa∏ych, ∏atwo zmywalnych
i odpornych na dzia∏anie Êrodków dezynfekcyjnych.
§ 8. 1. Sal´ laboratoryjnà wyposa˝a si´ w:
1) wentylacj´ grawitacyjnà lub mechanicznà albo klimatyzacj´;
2) lodówki oraz zamra˝arki do przechowywania prób
do badaƒ diagnostycznych oraz materia∏ów pomocniczych s∏u˝àcych do wykonywania badaƒ.
2. Sal´ laboratoryjnà wyposa˝a si´ ponadto w:
1) cieplarki,
2) autoklaw do wyja∏awiania pod∏o˝y,
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3) autoklaw do niszczenia kultur po badaniach,
4) sterylizator na suche powietrze,
5) komor´ laminarnà do posiewów,
6) szafy ch∏odnicze,
7) lampy bakteriobójcze
— w przypadku wykonywania badaƒ mikrobiologicznych.
3. Sala laboratoryjna powinna byç zabezpieczona
przed dost´pem osób postronnych.
4. WejÊcie do sali laboratoryjnej powinno prowadziç przez Êluz´ dezynfekcyjnà.

Poz. 1994

5. W sali laboratoryjnej wydziela si´ cz´Êç pomieszczenia na zmywalni´ szk∏a, ze zlewozmywakiem.
§ 9. 1. Laboratorium wyposa˝a si´ w sprz´t do gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami o odpadach.
2. Âcieki z laboratorium przed ich zrzutem do instalacji kanalizacyjnej poddaje si´ inaktywacji w odpowiedniej temperaturze lub przy zastosowaniu Êrodków chemicznych zapewniajàcych ich inaktywacj´.
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

