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Poz. 1990

1990
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 16 sierpnia 2004 r.
w sprawie wymagaƒ dla gabinetów weterynaryjnych
Na podstawie art. 7 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:

2. W pokoju przyj´ç Êciany powinny byç wykonane z materia∏ów g∏adkich, ∏atwo zmywalnych, odpornych na dzia∏anie wody i Êrodków dezynfekcyjnych.

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania dla pomieszczeƒ, urzàdzeƒ, aparatury i sprz´tu gabinetu weterynaryjnego.

3. W pokoju przyj´ç lub zapleczu sanitarnym powinny znajdowaç si´ umywalka 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.

§ 2. 1. Gabinet weterynaryjny powinien mieÊciç si´
w odr´bnym budynku lub lokalu albo stanowiç wyodr´bnionà cz´Êç budynku lub lokalu przeznaczonego na
inne cele, je˝eli pomieszczenia gabinetu weterynaryjnego sà wyraênie oddzielone od innych pomieszczeƒ
tego budynku lub lokalu.
2. Pokój przyj´ç z poczekalnià powinien mieÊciç
si´:
1) na poziomie terenu lub
2) w suterenie, w rozumieniu przepisów o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki
i ich usytuowanie, je˝eli zapewnione jest oÊwietlenie naturalne dostosowane do rodzaju Êwiadczonych us∏ug.
3. Pozosta∏e pomieszczenia gabinetu weterynaryjnego mogà mieÊciç si´ na ró˝nych kondygnacjach.
§ 3. 1. Gabinet weterynaryjny powinien mieç:
1) odr´bne wejÊcie prowadzàce bezpoÊrednio do pomieszczeƒ gabinetu;
2) pod∏ogi wykonane z materia∏ów trwa∏ych, ∏atwo
zmywalnych, odpornych na dzia∏anie wody i Êrodków dezynfekcyjnych;
3) miejsce do przechowywania dokumentacji weterynaryjnej, zabezpieczone przed dost´pem osób nieupowa˝nionych;
4) pokój przyj´ç z poczekalnià z miejscami siedzàcymi;
5) instalacje:
a) wodnà,
b) elektrycznà,
c) grzewczà,
d) kanalizacyjnà;
6) urzàdzenia zapewniajàce wymian´ powietrza.
———————
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).

4. Parapety w pokoju przyj´ç gabinetu weterynaryjnego powinny byç wykoƒczone materia∏em trwa∏ym, g∏adkim, odpornym na dzia∏anie wody i Êrodków
dezynfekcyjnych i byç ∏atwe do czyszczenia.
5. Grzejniki w pokoju przyj´ç gabinetu weterynaryjnego powinny byç g∏adkie i ∏atwe do czyszczenia.
§ 4. 1. Powierzchnia pokoju przyj´ç z poczekalnià
powinna wynosiç co najmniej 8 m2.
2. WysokoÊç pokoju przyj´ç z poczekalnià powinna
wynosiç co najmniej 2,2 m.
3. Powierzchnia zaplecza sanitarnego i zaplecza
socjalnego powinna wynosiç co najmniej 3 m2.
§ 5. Gabinet weterynaryjny wyposa˝a si´ w:
1) sprz´t i urzàdzenia do przechowywania produktów
leczniczych, artyku∏ów sanitarnych, sprz´tu jednorazowego u˝ytku i innych produktów medycznych,
zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi przez producenta lub wynikajàcymi z ich w∏aÊciwoÊci;
2) pojemniki na odpady, w tym na odpady weterynaryjne.
§ 6. 1. Pokój przyj´ç wyposa˝a si´ w:
1) stó∏ zabiegowy, dostosowany wielkoÊcià do zakresu
i rodzaju Êwiadczonych us∏ug weterynaryjnych, wykonany z materia∏u trwa∏ego, ∏atwo zmywalnego
i odpornego na dzia∏anie Êrodków dezynfekcyjnych;
2) lamp´ bakteriobójczà;
3) stetoskop.
2. W przypadku gdy:
1) us∏ugi weterynaryjne sà wykonywane przy u˝yciu
narz´dzi i sprz´tu weterynaryjnego wielokrotnego
u˝ytku, pokój przyj´ç wyposa˝a si´ w autoklaw lub
sterylizator na suche powietrze;
2) wykonuje si´ zabiegi w znieczuleniu ogólnym, pokój przyj´ç wyposa˝a si´ w:
a) sprz´t do do˝ylnego podawania leków,
b) êród∏o Êwiat∏a bezcieniowego.
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§ 7. Gabinet weterynaryjny wyposa˝a si´ ponadto w:
1) przenoÊny sprz´t weterynaryjny,
2) pojemniki zapewniajàce sterylnoÊç transportowanego sprz´tu,
3) sprz´t i urzàdzenia do przechowywania, podczas
transportu, produktów leczniczych, artyku∏ów sanitarnych, sprz´tu jednorazowego u˝ytku i innych

———————
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).

Poz. 1990

produktów medycznych, zgodnie z wymogami
okreÊlonymi przez ich producenta lub wynikajàcymi z ich indywidualnych w∏aÊciwoÊci
— w przypadku gdy us∏ugi weterynaryjne sà Êwiadczone poza gabinetem.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

