Procedura postępowania podczas ekshumacji szczątek oraz ich
dalszej kremacji

Działając w imieniu firmy KLEPSYDRA z siedzibą w Łodzi przy ul. Solec 3/5 jako
podmiot gospodarczy świadczący usługi kremacyjne w Krematorium KLEPSYDRA w Łodzi przy
ul. Solec 3/5 oraz Krakowie przy ul. Wielogórskiej 16 przedstawiamy procedury postępowania
podczas przeprowadzania ekshumacji zwłok lub szczątków w okresie od 16 października do 15
kwietnia w celu ich dalszej kremacji i ponownego pochówku.



Dokonaniem ekshumacji zwłok/szczątków na danym cmentarzu zajmuje się obsługa
cmentarza (administrator cmentarza) w asyście żałobników przedsiębiorstwa pogrzebowego,
które zostało do tego upoważnione przez członka rodziny (lub inną osobę uprawnioną).
Ekshumacja zwłok/szczątków przed okresem mineralizacji ( do 20 lat )
Ekshumowane zwłoki lub szczątki oraz pozostałości trumny i inne przedmioty, które nie
uległy mineralizacji przed upływem 20 lat należy umieścić w trumnie ekshumacyjnej
(większej niż standardowa przeznaczona do pochówku) o przykładowych wymiarach:
200 dł. x 75 szer. x 70 wys.
Trumna ekshumacyjna powinna być wykonana z suchego, nielakierowanego drewna
i pozbawiona okuć oraz ozdób metalowych.
Zabezpieczone zwłoki lub szczątki w trumnie kremacyjnej można dodatkowo zabezpieczyć
specjalnym workiem plastikowym a następnie należy je umieścić w szczelnej skrzyni
ekshumacyjnej wybitej blachą.
Zabezpieczone zwłoki/szczątki mogą być transportowane do wybranego krematorium
karawanem przystosowanym do ich przewozu.
Trumnę, skrzynię oraz worek zapewnia firma pogrzebowa.

Ekshumacja szczątków po okresie mineralizacji ( po 20 latach )



Ekshumowane szczątki osoby zmarłej oraz pozostałości trumny i inne przedmioty po
okresie mineralizacji należy umieścić w trumnie ekshumacyjnej o długości nie mniejszej
niż 60 cm.
 Trumna ekshumacyjna powinna być wykonana z suchego nielakierowanego drewna i
pozbawiona okuć oraz ozdób metalowych.
 Zabezpieczone szczątki w trumnie ekshumacyjnej należy umieścić w szczelnej skrzyni
ekshumacyjnej wybitej blachą.

Zabezpieczone szczątki mogą być transportowane do wybranego krematorium
karawanem przystosowanym do ich przewozu.
Trumnę, skrzynię oraz worek zapewnia firma pogrzebowa.


Pracownik obsługi krematorium wysuwa skrzynię ekshumacyjną bezpośrednio
z karawanu na przystosowanym podjeździe i umieszcza na wózku transportowym.

Następnie wydobywa się ze skrzyni trumnę ze zwłokami lub szczątkami i przemieszcza
do sali kremacyjnej w celu spopielenia.

W przypadku zastosowania worka plastikowego- jest on zdejmowany z trumny
kremacyjnej i przekazywany do utylizacji.


Skrzynię ekshumacyjną odbiera przedsiębiorstwo pogrzebowe, które poddaje ją
dezynfekcji w wyznaczonym i przystosowanym do tego miejscu.

Pracownik obsługujący urządzenie kremacyjne wykonuje proces kremacji w sposób
następujący: wprowadza trumnę z wózka hydraulicznego do uruchomionego i rozgrzanego
pieca, zamyka przednią komorę pieca i nastawia na komputerze odpowiedni program, który
będzie automatycznie sterował procesem kremacji aż do jej zakończenia.

Po zakończonej kremacji pracownik otwiera tylną komorę pieca i wygarnia do pojemnika
technicznego prochy powstałe w wyniku spopielenia. Następnie przenosi pojemnik w
rękawicach ochronnych do pomieszczenia studzenia prochu a po ich wystygnięciu przenosi
pojemnik do urządzenia rozdrabniającego w celu obróbki prochu i złożenia do docelowej urny.

Po zakończonym procesie spopielenia urna z prochami zostaje przekazana
przedsiębiorstwu pogrzebowemu lub członkowi rodziny (osobie uprawnionej) wraz z protokołem
identyfikacyjnym oraz świadectwem kremacji.

