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Znak sprawy  SZOZ/ZP-1/210/2019    Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

PLAN HIGIENY 

SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W NIEMODLINIE 

 

1. Cel:  

ustalenie zasad postępowania związanych z myciem i dezynfekcją pomieszczeń i 

przedmiotów w celu zapewnienia właściwego stanu higieniczno- sanitarnego  SZOZ w 

Niemodlinie. 

 

2. Przedmiot: 

opis postępowania w czasie przygotowania oraz przeprowadzania dezynfekcji i mycia 

pomieszczeń i przedmiotów w SZOZ Niemodlin. 

 

3. Zakres stosowania: 

postanowienia zawarte w tej procedurze obowiązują personel porządkowy, opiekunki 

medyczne i pielęgniarki SZOZ Niemodlin. 

 

4. Podział stref czystości  

 

Sprzątanie jest zabiegiem higienicznym pozwalającym usunąć z powierzchni wszelkie 

zanieczyszczenia i drobnoustroje. Aby było ono skuteczne, powinno zostać przeprowadzone  

z odpowiednią częstotliwością, w określony sposób i przy użyciu odpowiedniego sprzętu. 

Sprzątanie SZOZ w Niemodlinie powinno odbywać się w sposób kompleksowy tak, by 

zapewnić utrzymanie czystości na poziomie zapobiegającym szerzeniu się zakażeń 

zakładowych. Częstotliwość i rodzaj czynności uzależniony jest od obszaru i strefy  

pomieszczeń zakładu. W zakładzie znajdują się pomieszczenia o różnym stopniu ryzyka. 

Podział na obszary zagrożenia pozwala określić zasady sprzątania i dezynfekcji 

w zależności od ryzyka zagrożenia. 

4.1. SZOZ w Niemodlinie podzielony jest na obszary: 

  

4.1.1. Obszar medyczny obejmujący: 

 zakład opiekuńczo – leczniczy - wymagający usługi sprzątania przez 7 dni w 

tygodniu, 

 gabinet fizjoterapii ambulatoryjnej - wymagający usługi sprzątania od 

poniedziałku do piątku, 

 poradnię chirurgii urazowo-ortopedycznej - wymagająca usługi sprzątania 

przez 4   dni w tygodniu, 

 pomieszczenia:  

a) na  brudną bieliznę – wymagające usługi sprzątania 2 razy w tygodniu 

po odbiorze bielizny do prania, 

b)  na odpady medyczne – wymagające usługi sprzątania 1 raz w tygodniu 

po odbiorze odpadów. 

 

W pomieszczeniach tego obszaru wykonywane są świadczenia zdrowotne lub czynności 

związane z wykonywaniem tych działań i występuje zróżnicowane zagrożenie 

epidemiologiczne. 
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4.1.2. Obszar administracyjno – biurowy wymagający usługi sprzątania od 

poniedziałku do piątku.  

Obszar ten obejmuje: pomieszczenia biurowe, korytarze, klatki schodowe i windę. 

 

W pomieszczeniach tych nie są prowadzone działania mające bezpośredni związek z 

wykonywaniem świadczeń zdrowotnych. Dla pomieszczeń tego obszaru istotny jest poziom 

czystości fizycznej. 

 

4.2. W ramach obszarów wyodrębniono  strefy sanitarne, określające stopień ich 

zanieczyszczenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi. Podział pomieszczeń na 

strefy ułatwia określenie zasad sprzątania i dezynfekcji w zależności od ryzyka 

zagrożenia: 

 strefa ogólnej czystości medycznej – gabinety fizjoterapii, gabinety lekarskie, 

gabinet terapii zajęciowej, korytarze, pokoje socjalne, dyżurki pielęgniarskie, punkty 

pielęgniarskie, inne pomieszczenia medyczne, szatnie personelu, magazyn pościel 

czystej, winda, kaplica, klatki schodowe, łączniki, pokoje biurowe,  

 strefa czystości zmiennej – gabinet diagnostyczno-zabiegowy, sale chorych z 

przeznaczeniem na izolację, 

 strefa ciągłego skażenia – łazienki, toalety, brudowniki, pomieszczenia na odpady 

medyczne i brudną bieliznę, pomieszczenie pro morte. 

 

4.3. Ryzyko zagrożenia epidemiologicznego w środowisku szpitalnym związane jest z 

możliwością przenoszenia drobnoustrojów za pomocą rąk pacjentów i personelu.     

Określając stopień zagrożenia wprowadzono dodatkowo podział środowiska szpitalnego 

na  dwie strefy: 

 

 strefa dotykową – obejmuje wszystkie powierzchnie, z którymi pacjent, personel i 

osoby odwiedzające kontaktują się często za pośrednictwem rąk lub sprzętu 

medycznego. Ryzyko skażenia tych obszarów oraz przeniesienie znajdującego się na 

tych powierzchniach zanieczyszczenia na każdą kontaktującą się z nimi osobę jest 

bardzo duże. Do strefy dotykowej zalicza się m.in. klamki, uchwyty, poręcze, 

kontakty, słuchawki telefoniczne, poręcze krzeseł, foteli, blaty stolików, szafek, 

strefa wokół umywalki, przyciski podajników na mydło i/lub środek 

dezynfekcyjny, dzwonki, klawiatury, przyciski obudowy spłuczek, deska 

sedesowa. Dodatkowo obszar ten obejmuje także zewnętrzne powierzchnie sprzętu i 

aparatury medycznej m.in. pomp infuzyjnych, respiratorów, inhalatorów, stojaki 

do kroplówek itp.  
 

 strefa bezdotykową - obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają 

bezpośredniego (za pośrednictwem rąk personelu, pacjentów oraz sprzętu 

medycznego) kontaktu z pacjentem. Ryzyko skażenia tych obszarów oraz 

przeniesienia na człowieka znajdującego się na powierzchni ewentualnego 

zanieczyszczenia jest niewielkie. Należą tu m.in. podłogi, ściany, okna. 

 

5. Zasady ogólne 

 

1) Sprzątanie i dezynfekcję należy przeprowadzać   planowo, z ustaleniem sposobu  

i kolejności czyszczenia pomieszczeń. Sprzątanie rozpocząć od takich pomieszczeń  

jak pokoje socjalne, dyżurki pielęgniarskie,  

2) W godzinach porannych sprzątanie pomieszczeń ZOL należy rozpocząć po usunięciu 

odpadów, brudnej bielizny, basenów, kaczek, misek do toalet. 
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3) Sprzątanie pomieszczeń gabinetu fizjoterapii i pomieszczeń administracyjno – 

biurowych rozpocząć po zakończeniu pracy przez personel. 

4) Nie należy wykonywać sprzątania pomieszczeń, w których przebywają chorzy: 

podczas wizyty lekarskiej, w trakcie wykonywania zabiegów i czynności 

pielęgnacyjnych przy pacjencie oraz w czasie rozdawania i spożywania posiłków. 

5) Osoby sprzątające pomieszczenia o zaostrzonym reżimie sanitarnym (miejsca izolacji 

pacjentów) zobowiązane są do wykazania się znajomością procedur dotyczących 

zasad izolacji i przestrzegania reżimu sanitarnego. 

6) Sala do izolacji pacjentów zawsze sprzątana jest jako ostatnie pomieszczenie. 

 

Ponadto należy: 

1) Powierzchnie utrzymywać w ciągłej czystości. 

2) Powierzchnie o dużym natężeniu ruchu, w zależności od zabrudzenia, muszą być 

sprzątane na bieżąco. 

3) Doczyszczać po pracach remontowo – malarskich. 

4) Usuwać zabrudzenia po awariach urządzeń wodno – kanalizacyjnych itp. 

 

 

5.1. Sprzęt do sprzątania, który ma zapewnić skuteczne i szybkie usuwanie 

zanieczyszczeń oraz eliminowanie możliwości przenoszenia drobnoustrojów do kolejno 

sprzątanych  pomieszczeń, stanowią: 

 wózki do ręcznego sprzątania wyposażone w kolorowe wiaderka lub wannę oraz 

kolorowe 2-4  pojemniki (wiaderka), 2 – półki, 2 – worki na mopy brudne i odpady, 

 do pojemników i wiaderek  powinny być stosowane tego samego  koloru ściereczki, 

które przeznaczone są do określonej powierzchni; dopuszcza się inną kolorystykę 

ściereczek, które jednak muszą być w sposób widoczny oznakowane i przeznaczone   

            do danych  pomieszczeń: 

- niebieski – dyżurki pielęgniarek, gabinet fizjoterapii ambulatoryjnej, poradnia 

chirurgii urazowo-ortopedycznej, 

            - czerwony – łazienki, natryski, toalety, umywalki, brudowniki, sanitariaty 

            - żółty – sale chorych, korytarze,  

            - zielony – pomieszczenia socjalne, 

 trzonki i mopy mają zapewnić bezkontaktową pracę i eliminować ręczne zdejmowanie 

brudnych mopów, drobny sprzęt sprzątający – zmiotki, szufelki. 

 

 

5.2. Sprzęt stosowany do utrzymania czystości (wózek sprzątacz, stelaż na mopy, 

ściereczki do mycia, jednorazowe worki na odpady), środki czystości, koncentraty 

środków myjących umieszczone w dozownikach ściennych oraz środki dezynfekcyjne do 

przygotowywania roztworów roboczych umieszczone są w zamkniętych szafkach i 

przechowywane w wydzielonych pomieszczeniach porządkowych. 

 

5.3. Dystrybucja środków myjących do powierzchni, szyb, toalet i urządzeń sanitarnych 

odbywa się poprzez: 

a) automatyczny system dozujący 

- gotowy roztwór środka myjącego pobiera się w poszczególnych komórkach 

organizacyjnych bezpośrednio przed użyciem, za pomocą  automatycznego systemu 

dozującego znajdującego się w pomieszczeniu porządkowym, 

b) ręczne przygotowywanie roztworów roboczych środków myjących 
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- w pomieszczeniu na brudną bieliznę, odpady medyczne, pomieszczeniu pro morte (tam, 

gdzie nie ma zamontowanego automatycznego systemu dozującego) pracownik 

porządkowy przygotowuje samodzielnie roztwór roboczy środka myjącego: 

 zakłada wymagane środki ochrony indywidualnej: okulary ochronne, fartuch, 

rękawice gospodarcze 

 pobiera odpowiednią dozę koncentratu środka z oryginalnego opakowania 

bezpośrednio przed przygotowaniem roztworu 

 wlewa do wiadra odmierzoną ilość wody, 

 do wiadra z wodą wlewa odpowiednią dozę  koncentratu. 

 

5.4. Roztwory robocze środków dezynfekcyjnych, na potrzeby danej komórki, 

przygotowywane są w brudowniku lub pomieszczeniu porządkowym w komórce 

organizacyjnej przez pracownika wyposażonego w środki ochrony indywidualnej: 

okulary/gogle, maseczkę, fartuch ochronny, rękawice ochronne - zgodnie z zaleceniami dla 

danego środka dezynfekcyjnego. 

 

5.5. Czynności wstępne przed przystąpieniem do sprzątania: 

 ubranie odzieży ochronnej (fartuch ochronny i rękawice ochronne), 

 przygotowanie wózka sprzątacza, 

 przygotowanie środków myjących (pobranie gotowego roztworu myjącego z 

automatycznego systemu dozującego lub przygotowanie zalecanego stężenia          

roztworu środka myjącego, 

 przygotowanie roztworów roboczych środków dezynfekcyjnych, po uprzednim 

ubraniu środków ochrony indywidualnej odpowiednich dla danego środka 

dezynfekcyjnego, 

 po wykonaniu czynności wstępnych pracownik rozpoczyna sprzątanie zgodnie z 

przyjętą w danej komórce kolejnością. 

 

5.6. Kolejność wykonywanych czynności porządkowych należy rozpocząć od 

przedmiotów najmniej zabrudzonych wzrokowo; za takie uważa się przedmioty najwyżej 

położone, a zakończyć na najbardziej zabrudzonych (podłogi): 

 usuwanie odpadów komunalnych, 

 mycie (mycie i dezynfekcja/dezynfekcja) powierzchni ponadpodłogowych – parapety, 

szafki,  ścianki ramy łóżek, wysięgniki do kroplówek, półki, kosze na odpady, klamki,   

            kontakty,  części zewnętrzne krzeseł taboretów  i kozetek, blaty biurek i szafek itp., 

 mycie i dezynfekcja stanowiska sanitarnego (umywalka, bateria, kafelki wokół 

umywalek, dozowniki na mydło i/lub środek dezynfekcyjny, podajniki na ręczniki 

papierowe, lustra, półki), 

 odsunięcie łóżek, szafek, krzeseł, taboretów i mycie obrzeży pomieszczeń, 

 mycie podłogi w sposób opisany w punkcie 6.1. niniejszego Planu higieny. 

 

5.7. Wózkiem sprzątacza nie należy wjeżdżać do sprzątanych pomieszczeń, powinien        

pozostać na korytarzu. 

 

5.8. Należy stosować środki myjące i do dezynfekcji zgodnie z: 

 rodzajem i stopniem zanieczyszczenia materiałem biologicznym, 

 przeznaczeniem sprzętu, powierzchni i przedmiotów, 
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 stopniem czystości mikrobiologicznej jaki chcemy uzyskać, 

 zaleceniami producenta – w zależności od materiału z jakiego jest zbudowany, 

konstrukcji i wymogami specjalnymi. 

 

6. Schemat mycia i dezynfekcji  powierzchni  dużych 

6.1.  Mycie podłóg : 

 mycie przeprowadzamy zawsze dwoma mopami: wilgotnym i suchym, na 1 

pomieszczenie o powierzchni  ok. 30– 40 m2, 

 w czasie sprzątania każdy mop może być użyty tylko raz, 

 wolną część podłogi zaczynamy myć od obrzeży pomieszczenia sposobem 

ósemkowym, kończymy na środku z wycofywaniem się w kierunku drzwi, 

 mop moczymy w wannie lub wiaderku (z wyciskarką) ze środkiem myjącym, 

następnie przecieramy 1 x podłogę systemem ósemkowym, zbierając brud mopem 

zwijamy jego brzegi mocno do środka i odrzucamy do worka znajdującego się na 

wózku sprzątacza, 

 umyty odcinek osuszamy przy pomocy (drugiego) suchego mopa, 

 kolejno myjemy i osuszamy pozostałą część podłogi pozostawiając wolne miejsce na 

przejście,  a wózek sprzątacza ustawiamy za sobą po stronie nie umytej. 

 

6.2.  Dezynfekcja podłóg 

Dezynfekcję wykonujemy w ten sam sposób, co mycie, używamy 1 nasączonego mopa na 

1 pomieszczenie o powierzchni ok. 30 – 40 m2, należy zwrócić uwagę, aby podłoga była 

wilgotna przez czas, jaki jest  niezbędny do zadziałania środka dezynfekcyjnego, jeżeli po 

użyciu środka dezynfekcyjnego jest wymagane umycie wodą powierzchni, należy 

przetrzeć ją drugim mopem namoczonym w czystej wodzie, a następnie osuszyć przy 

pomocy suchego mopa. 

 

6.3.   Przed przystąpieniem do  mycia i dezynfekcji  korytarzy, ciągów komunikacyjnych  

należy oznaczyć miejsce  mokre znakiem ostrzegawczym  przed mokrą  podłogą . 

Mycie ciągów komunikacyjnych należy wykonywać na ½ szerokości powierzchni, 

pozostawiając powierzchnię umożliwiając bezpieczne poruszanie się osób.  

            

6.4.  Proces mycia i dezynfekcji pomieszczeń powinien być wykonywany zgodnie z  

harmonogramem mycia i dezynfekcji. 

 

6.5. Proces mycia i dezynfekcji pomieszczeń jest dokumentowany w Kartach wykonania 

mycia i/lub dezynfekcji gruntownej . 

 

7. Schemat mycia i dezynfekcji łóżek i szafek przyłóżkowych 

7.1. Mycie i dezynfekcję łóżek i szafek przyłóżkowych należy wykonać zawsze po 

wypisie, zgonie, izolacji pacjenta (wskazania epidemiologiczne) oraz po wskazaniu przez         

pielęgniarkę epidemiologiczną lub koordynującą. 

 

7.2. Mycie i dezynfekcja łóżek i szafek przyłóżkowych: 

 używamy wiadra i ściereczki koloru żółtego, 

 zablokować łóżko aby je unieruchomić, 

 wyrównać leżę do pozycji płaskiej 
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 pokrywamy równomiernie wszystkie części łóżka środkiem myjąco – dezynfekcyjnym 

dedykowanym do danej strefy czystości zgodnie z harmonogramem, 

 myjemy: stelaż, ramę, leże, odbojnice i kółka łóżka oraz szafkę przyłóżkową               

w całości, 

 w przypadku trudno dostępnych powierzchni (kółka łóżek i szafek) przeprowadzamy 

ich dezynfekcję poprzez użycie środków do dezynfekcji w postaci aerozolu, 

 pozostawiamy do wyschnięcia uwzględniając czas potrzebny do zadziałania środka 

dezynfekcyjnego, 

 pokrowiec materaca po wypisie pacjenta niskiego poziomu ryzyka 

epidemiologicznego myjemy i dezynfekujemy ściereczką koloru żółtego namoczoną 

w środku myjąco-dezynfekcyjnym, 

 pokrowiec materaca po wypisie pacjenta wysokiego poziomu ryzyka 

epidemiologicznego (np. po izolacji, po zgonie) wskazane przez  pielęgniarkę 

epidemiologiczną lub koordynującą dezynfekujemy środkiem o odpowiednim 

spektrum działania. 

 

8. Mycie i dezynfekcja małych powierzchni i przedmiotów 

8.1.  Do mycia małych powierzchni  (powierzchnie ponad podłogowe: blaty szafek, biurek, 

krzesła, fotele, taborety, stoły,  kozetki, klamki, drzwi, parapety, przełączniki, przyciski   

dzwonków, wysięgniki, stojaki do kroplówek, poręcze łóżek)  i  przedmiotów  ( miski do 

mycia pacjentów, baseny, kaczki) używa się środków myjących przeznaczonych do tego 

typu powierzchni. 

 

8.2. Mycie wykonujemy poprzez dokładne  przetarcie każdej powierzchni ściereczką 

dostosowaną kolorystycznie do sprzątanej powierzchni, namoczoną w środku myjącym lub 

poprzez zanurzenie w całości  przedmiotu, który wymaga takiego sposobu mycia. 

 

8.3. Wszędzie tam, gdzie wymagane jest mycie i dezynfekcja powierzchni, zalecane jest 

stosowanie preparatów o właściwościach myjąco - dezynfekujących ; wtedy w jednym 

czasie przeprowadzany jest  proces mycia i dezynfekcji. 

 

8.4. Dezynfekcję, lub mycie i dezynfekcję, przeprowadza się poprzez dokładne przetarcie 

każdej powierzchni ściereczką nasączoną w środku dezynfekcyjnym lub myjąco– 

dezynfekcyjnym: 

 w pierwszej kolejności należy zdezynfekować te powierzchnie i przedmioty, które są 

najmniej zabrudzone, 

 należy pamiętać o zachowaniu wilgotnych powierzchni przez okres niezbędny do 

zadziałania środka dezynfekcyjnego, 

 jeżeli po użyciu środka dezynfekcyjnego zalecane jest  umycie wodą powierzchni, 

      należy przetrzeć ją ściereczką zamoczoną w czystej wodzie, 

 po zabrudzeniu środka dezynfekcyjnego zawsze należy zmieniać środek  na nowy. 

 

8.5. Przedmioty, które wymagają dezynfekcji przez zanurzenie w całości, należy zanurzyć         

w środku dezynfekcyjnym, a po upływie czasu dezynfekcji wypłukać czystą wodą: 

 każdy pracownik winien być zapoznany z instrukcjami postępowania ze środkami 

dezynfekcyjnymi i postępować zgodnie z wytycznymi w instrukcjach, 



7 

 

 roztwory środków dezynfekcyjnych należy przygotowywać z zachowaniem zasad 

BHP  w rękawicach i fartuchach ochronnych, maskach, okularach, 

 roztwory środków dezynfekcyjnych należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem, 

uwzględniając wymagane w danych okolicznościach spektrum działania 

(bakteriobójcze, wirusobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, sporobójcze ) w ściśle  

określonym czasie i o odpowiednim stężeniu, 

 należy dokładnie oznakować przygotowany środek dezynfekcyjny: nazwa, stężenie, 

data sporządzenia roztworu oraz nazwisko osoby przygotowującej roztwór, 

 dezynfekcję przeprowadzać w przykrytych pojemnikach, 

 dezynfekowane sprzęty muszą być całkowicie zanurzone w preparacie, a dreny             

i butelki wypełnione płynem, 

 po dezynfekcji przedmioty należy dokładnie wypłukać, w zależności od wskazań, pod 

bieżącą wodą  i pozostawić do wyschnięcia. 

 

8.6. W ZOL gdzie istnieje możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej w myjni –  

dezynfektorze, zaleca się przeprowadzenie takiej  dezynfekcji. Dotyczy to  basenów,          

kaczek pacjentów i misek do mycia chorych: 

 wizualnie brudne miski do mycia pacjentów należy najpierw umyć płynem myjącym 

przeznaczonym do mycia łazienek i toalet i następnie przeprowadzić dezynfekcję 

termiczną w  myjni – dezynfektorze, 

 baseny, kaczki przed włożeniem do myjni-dezynfektora należy opróżnić z materiału 

biologicznego wylewając zawartość do toalety, 

 przedmioty nie zabrudzone wizualnie nie wymagają dodatkowego mycia przed 

włożeniem do myjki. 

 

Czynności wymienione w pkt.8.6. wykonują opiekunki medyczne. 

 

9. Dezynfekcja powierzchni, przedmiotów  zanieczyszczonych materiałem  biologicznym 

9.1.  W przypadku powierzchni zanieczyszczonych wydalinami i wydzielinami (np.krew,     

plwocina,  mocz,  treść żołądkowa,  kał), należy:  

 założyć rękawice i fartuch ochronny, okulary/gogle w przypadku ryzyka zachlapania 

oczu, 

 przygotować odpowiedni preparat dezynfekcyjny, 

 usunąć zanieczyszczenie przy pomocy ligniny lub ręcznika papierowego, 

 wyrzucić zanieczyszczony materiał jednorazowy do czerwonego worka na medyczne 

odpady zakaźne (kod 18 01 03), 

 przeprowadzić dezynfekcję powierzchni poprzez dokładne przetarcie za pomocą 

papierowego ręcznika lub płatka ligniny zamoczonego w świeżym roztworze  

preparatu  chlorowego dobrze penetrującego w  obciążeniu biologicznym, o  spektrum 

bakterio-, grzybo-, wiruso-, prątko- i sporobójczym działającym w  czasie nie 

dłuższym niż 15 minut, a następnie przetarcie np. ręcznikiem jednorazowym 

zamoczonym w czystej wodzie i osuszenie. Zużyty materiał jednorazowy wyrzucić do 

czerwonego worka na odpady medyczne zakaźne (kod 18 01 03), 

 używane jednorazowe rękawice i fartuch zdjąć i wyrzucić do czerwonego worka na 

medyczne odpady zakaźne (kod 18 01 03), 

 dokładnie umyć ręce wodą i mydłem, osuszyć i zdezynfekować. 

 

9.2.  W przypadku zanieczyszczenia powierzchni wydalinami i/lub wydzielinami możemy 

również zastosować preparat dezynfekcyjny w formie granulatu) i postępować wg zaleceń: 
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 założyć rękawice i fartuch ochronny, okulary w przypadku ryzyka zachlapania oczu, 

 skażone miejsce (krew, inne wydaliny i wydzieliny ludzkie) zasypać równomiernie 

preparatem w formie granulatu (np.: Actichlor granulki) tak, aby granulat pokrył całe 

zanieczyszczenie, 

 pozostawić na zanieczyszczonej powierzchni na co najmniej 2 minuty, 

 następnie całość zebrać płatem ligniny lub ręcznikiem papierowym i wyrzucić do 

czerwonego worka na odpady medyczne zakaźne (kod 18 01 03), 

 przeprowadzić dezynfekcję powierzchni poprzez dokładne przetarcie preparatem  

chlorowym dobrze  penetrującym  w  obciążeniu biologicznym, o  spektrum bakterio-, 

grzybo-, wiruso-, prątko- i sporobójczym i pozostawienie mokrej powierzchni przez 

czas niezbędny do zadziałania środka dezynfekcyjnego nie dłuższym niż 15 minut, 

następnie zmycie wodą i osuszenie powierzchni, 

 zużyty materiał jednorazowy wyrzucić do czerwonego worka z zakaźnymi odpadami 

medycznymi (kod 18 01 03), 

 używane jednorazowe rękawice i fartuch zdjąć i wyrzucić do czerwonego worka na 

medyczne odpady zakaźne (kod 18 01 03), 

 dokładnie umyć ręce wodą i mydłem, wysuszyć i zdezynfekować. 

 

9.3. W przypadku zanieczyszczenia powierzchni dużą ilością moczu,  należy po zebraniu 

go za pomocą ligniny lub ręcznika  papierowego zdezynfekować powierzchnię roztworem 

preparatu z aktywnym chlorem dobrze penetrującym w obciążeniu biologicznym, o  

spektrum bakterio-, grzybo-, wiruso-, prątko- i sporobójczym. Nigdy nie należy zalewać 

bezpośrednio dużych ilości moczu preparatem chlorowym – może się wtedy wydzielać się 

szkodliwa substancja. 

 

10. Uzupełnianie wkładów na mydło lub środek dezynfekcyjny  
10.1.  Każdorazowo wkłady w pojemnikach na mydło lub środek dezynfekcyjny po 

opróżnieniu   należy: 

 wypłukać pod bieżącą wodą z resztek środków, 

 wizualnie brudne należy umyć, 

 zdezynfekować świeżym roztworem chlorowym dobrze   penetrującym  w  obciążeniu 

biologicznym, o  spektrum bakterio-, grzybo-, wiruso- i prątkobójczym przez 

zanurzenie w czasie zgodnym z zaleceniem producenta, po czym spłukać czystą wodą, 

 do osuszonych wkładów wlać świeżą porcję środków, 

 czytelnie zaznaczyć na opakowaniu nazwę środka dezynfekcyjnego, okres ważności i 

datę uzupełnienia wkładu środkiem do dezynfekcji rąk. 

 

10.2.  Nigdy nie uzupełniamy wkładów w pojemnikach poprzez dolewanie świeżej porcji 

środka do używanego pojemnika. 

Taki sam sposób postępowania dotycz pojemników przed zmianą środka do dezynfekcji 

drenów w ssakach. 

 

 11. Czynności końcowe 
11.1.  Po zakończonych czynnościach należy:  

 zdezynfekować i  umyć   wyposażenie i wózek sprzątacza  

- mycie i dezynfekcję wózka sprzątacza wraz z osprzętem wykonuje się w pomieszczeniu 

porządkowym, niezwłocznie po zakończeniu prac  

- przygotowujać środki myjące oraz dezynfekcyjne (w wydzielonych wiaderkach) 
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- w/w czynności przeprowadzić w odzieży ochronnej oraz środkach ochrony osobistej 

wskazanych w instrukcji danego środka. 

Mycie: 

- wyłożyć z wózka worki z odpadami i brudnymi mopami w wyznaczonym do tego 

miejscu, 

- zawartość wiaderek i wanny wylać do WC i wypłukać je pod bieżącą wodą, 

- wszystkie elementy wózka umyć preparatem myjącym (wiaderka, kuwety, wannę, 

wyciskarkę do mopów, sito, stelaż wózka, trzonek wraz z uchwytem na mop, dokładnie 

umyć kółka, a w razie potrzeb wyszorować szczotką). 

 

Dezynfekcja: 

- dokładnie przetrzeć ściereczką nasączoną w środku dezynfekcyjnym wszystkie elementy 

wózka. Trudno dostępne elementy kółek zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym,  

 

Umyty i zdezynfekowany wózek wraz z osprzętem gotowy do pracy pozostawić w 

pomieszczeniu porządkowym. 

 

 używane ściereczki dokładnie wyprać pod bieżącą wodą, namoczyć w roztworze 

dezynfekcyjnym na czas niezbędny do zadziałania środka dezynfekcyjnego, wypłukać 

pod bieżącą wodą  i zostawić do wyschnięcia, 

 zużyte mopy przechowywane są w pomieszczeniu porządkowym na I piętrze, do 

czasu prania w wydzielonej pralce,  

 pranie i dezynfekcja mopów powinna odbywać się w pralnicach, w wysokiej 

temperaturze (90o), przy użyciu dezynfektorów i detergentów 

 zdjąć odzież ochronną – jednorazową (fartuch foliowy rękawiczki) wyrzucić do 

czerwonego worka z zakaźnymi odpadami medycznymi (kod 18 01 03), wielorazową 

(rękawice gospodarcze)  zdezynfekować, osuszyć odłożyć na wyznaczone miejsce, 

 ręce umyć, osuszyć i zdezynfekować. 

 

12. Wymagane preparaty myjące i dezynfekujące stosowane podczas utrzymywania 

czystości. 
12.1. Preparaty myjące: 

 wykazują dużą skuteczność mycia w niskim stężeniu, 

 posiadają karty charakterystyki produktu, są bezpieczne dla pacjentów i pracowników  

 cechują się łatwością wypłukania zawartych w nich związków chemicznych z mytej 

powierzchni. 

 nie uszkadzają  mytych powierzchni i sprzętu. 

 w stosowaniu cechują się szybkością działania, brakiem toksyczności, łatwością 

użytkowania oraz brakiem ujemnego wpływu na środowisko naturalne 

(biodegradalne). 

 

12.2.Preparaty dezynfekcyjne: 

 zawsze muszą być dobrane odpowiednio do rodzaju zagrożenia 

 w razie potrzeby posiadają wysoką skuteczność działania na oporne szczepy oraz 

szerokie spektrum działania 

 cechują się niskim stężeniem i łatwością sporządzenia roztworu użytkowego. 

 nie posiadają działania drażniącego i uczulającego – mogą być stosowane w obecności 

pacjentów (np. sale obłożnie chorych). 

 nie oddziałują  na dezynfekowane powierzchnie. 

 posiadają niski stopień toksyczności i wysoki stopień biodegradacji. 

 są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych. 



10 

 

 posiadają karty charakterystyki produktu niebezpiecznego. 

 

Uwaga: 

- wózki zabiegowe, powierzchnie wewnętrzne szafek z lekami, środkami dezynfekcyjnymi 

stosowanymi przez personel medyczny, sprzętem jednorazowego użytku, obudowy aparatury 

medycznej myją i dezynfekują pielęgniarki 

- naczynia sanitarne, półki w brudowniku, wózek z czystą bielizną , półki w magazynie/szafie 

z czystą bielizną, myją i dezynfekują opiekunki medyczne. 

 

Bezpośredni nadzór i odpowiedzialność za pracę osób utrzymujących czystość sprawuje 

koordynator firmy  świadczącej usługę sprzątania. Nadzór nad odpowiednim podziałem, 

oznakowaniem sprzętu do mycia i dezynfekcji,  właściwym postępowaniem podczas prac 

porządkowych oraz postępowaniem ze sprzętem po zakończeniu prac porządkowych, 

przeprowadza pielęgniarka  koordynująca i ewentualne uwagi przekazuje kierownikowi firmy 

sprzątającej.  

 

Okresową kontrolę stanu sanitarno – epidemiologicznego placówki przeprowadza zespół w 

składzie: pielęgniarka epidemiologiczna, pielęgniarka koordynująca, pełnomocnik ds. SZJ 

(wizualna  oceny czystości za pomocą metod  fluorescencyjnych). 

 

13. Obowiązki firmy sprzątającej: 

1) Zagwarantowanie stałej obsady personelu sprzątającego. 

2) Niezwłoczne reagowanie na uwagi dotyczące wykonywanej usługi kierowane przez 

osoby odpowiedzialne za nadzór nad usługą po stronie zamawiającego. 

3) Przestrzeganie podziału pomieszczeń zakładu na strefy czystości oraz planu higieny 

dla poszczególnych komórek organizacyjnych. 

4) Zapewnienie wystarczającej ilości worków na odpady komunalne,  środków 

myjących i dezynfekcyjnych, papieru toaletowego i ręczników papierowych, mydła w 

płynie do dozowników we wszystkich pomieszczeniach podmiotu, kostek WC. 

5) Zapewnienie odpowiedniej ilości czystych i suchych mopów i ściereczek. Ilość ich 

musi być dostosowana do ilości pomieszczeń i rodzaju sprzątanych powierzchni.  

6) Dysponowanie specjalistycznym sprzętem – wózki z zestawem sprzątającym, pralka i 

inne. 

7) Przestrzeganie postępowania zgodnego z Planem higieny, obowiązujących zasad i 

procedur związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym, a szczególności: 

  izolacji pacjentów, 

 dezynfekcji powierzchni i sprzętu, 

 bezpiecznego przechowywania środków myjących i dezynfekcyjnych, 

 higieny osobistej personelu ze szczególnym uwzględnieniem higieny rąk i 

stosowania odzieży ochronnej. 

8) Zapewnienie swoim pracownikom środków do dezynfekcji rąk, środków ochrony 

osobistej (rękawice jednorazowego użytku, gospodarcze, fartuchy jednorazowego 

użytku, odzieży roboczej i obuwia) i systematycznego prania odzieży. 

9) Zobowiązanie zatrudnionych pracowników do zachowania tajemnicy zawodowej 

dotyczącej wszystkich zdarzeń w związku w wykonywaniem pracy w zakładzie, 

poszanowania godności pacjentów, przestrzegania zasad higieny, estetycznego 

wyglądu i kultury osobistej. 
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Harmonogram sprzątania, mycia i dezynfekcji SZOZ  

 

 

Sale chorych zakładu opiekuńczo - leczniczego 

 

L.p. Czynności  Częstotliwość 

wykonywania 

czynności  

Uwagi  

1 Mycie powierzchni podłóg, cokoły. 

Mycie i dezynfekcja umywalek, baterii, 

kafelek wokół umywalki. 

Mycie i dezynfekcja koszy na odpady 

komunalne z zewnątrz. 

Mycie parapetów, luster, szafek 

przyłóżkowych z zewnątrz, mebli, obrazów, 

ram łóżek, wysięgników do kroplówek 

Mycie i dezynfekcja klamek, drzwi w 

okolicy dotykowej, dozowników na mydło i 

płyny dezynfekcyjne, pojemników na 

ręczniki jednorazowe 

Mycie wyłączników i kontaktów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 x dziennie 

 

 

 

Mycie i dezynfekcja 

łóżka, materaca, 

podpórek, szafki 

przyłóżkowej 

wewnątrz i z 

zewnątrz po 

każdym wypisie i 

zgonie pacjenta oraz 

po zakończeniu 

izolacji 

2 Opróżnianie koszy z odpadami 

komunalnymi 

 2 x dziennie  

3 Mycie i dezynfekcja drzwi. 

Mycie i dezynfekcja koszy na odpady 

komunalne wewnątrz. 

1 x w tygodniu  

4 Dezynfekcja podłóg. 2 x w tygodniu Oraz w razie 

potrzeby 

5 Mycie i dezynfekcja odbojnic. 

Mycie kaloryferów. 

Mycie powierzchni lamp, punktów 

świetlnych i innych urządzeń elektrycznych 

(zgodnie z wymogami BHP) 

 

 

 

 

 

1 x w miesiącu 

 

6 Mycie okien (szyby, parapety zewnętrzne, 

framugi). 

Oczyszczanie ścian i sufitów. 

Mycie żaluzji poziomych i pionowych, 

zmywalnych rolet, kratek wentylacyjnych,  

Konserwacja podłóg (w zależności od 

rodzaju podłogi) 

 

 

 

 

1 x na kwartał 
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Łazienki, sanitariaty, brudowniki, pomieszczenia gospodarcze 
 

L.p. Czynności  Częstotliwość 

wykonywania 

czynności  

Uwagi  

1 Mycie i dezynfekcja powierzchni podłóg. 

Mycie i dezynfekcja umywalek, baterii, 

wanien, kafelek wokół umywalek,  

Mycie i dezynfekcja zlewozmywaków, 

Mycie dezynfekcja sedesów, desek 

klozetowych, spłuczek, poręczy, 

Opróżnianie koszy z odpadami 

komunalnymi,  wymiana wkładów 

foliowych. 

 

 

 

2 x dziennie  oraz 

w zależności od 

potrzeb 

 

 

 

 

 

 

2 Mycie i dezynfekcja koszy na odpady 

komunalne  z zewnątrz. 

Mycie i dezynfekcja kafelek ściennych w 

strefie opryskowej i w kabinach 

prysznicowych, 

Mycie luster i parapetów. 

Mycie i dezynfekcja klamek, drzwi w 

okolicach dotykowych, 

Mycie włączników i kontaktów. 

Mycie szafek, półek. 

Mycie i dezynfekcja pojemników ze 

szczotką do WC. 

Mycie i dezynfekcja dozowników na 

mydło, pojemników na papier i ręczniki 

jednorazowe z zewnątrz (wewnątrz przy 

każdym uzupełnianiu ręczników). 

Mycie i dezynfekcja zewnętrznych 

powierzchni urządzeń do mycia i 

dezynfekcji basenów, kaczek i naczyń 

sanitarnych. 

  

 

 

 

 

 

1 x dziennie  oraz 

w zależności od 

potrzeb  

 

 

 

Mycie i dezynfekcja 

basenów, kaczek, 

misek i innych 

pojemników 

sanitarnych po 

każdorazowym 

użyciu. 

3 Mycie i dezynfekcja drzwi. 

Mycie i dezynfekcja koszy na odpady 

komunalne wewnątrz. 

 

1 x w tygodniu 

 

4 Mycie i dezynfekcja kafelek ściennych. 

Mycie kaloryferów. 

Mycie powierzchni lamp, punktów 

świetlnych i innych urządzeń elektrycznych 

(zgodnie z wymogami BHP). 

 

 

 

 

1 x w miesiącu 

 

5 Mycie okien (szyby, parapety zewnętrzne, 

framugi). 

Oczyszczanie ścian i sufitów. 

Mycie  kratek wentylacyjnych. 

 

1 x na kwartał 
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Pomieszczenia na odpady medyczne i brudną bieliznę 

 

L.p. Czynności  Częstotliwość 

wykonywania 

czynności  

Uwagi  

1 dezynfekcja i mycie i podłogi, szafki, 

umywalki, kafelek wokół umywalki 

armatury, dozownika na mydło, dozownika 

ze środkiem dezynfekcyjnym do rąk, 

pojemnika na ręczniki, lodówki z zewnątrz  

i wewnątrz, mycie i dezynfekcja kosza na 

odpady medyczne i komunalne, klamek, 

okolicy dotykowej drzwi, 

dezynfekcja i mycie pojemnika/wózka do 

transportu odpadów  

1 x w tygodniu po 

odbiorze odpadów  

 

 

 

 

Pomieszczenie na 

odpady medyczne 

2 Dezynfekcja i mycie podłogi, szafki, 

umywalki, kafelek wokół umywalki, 

armatury, dozownika na mydło dozownika 

ze środkiem dezynfekcyjnym do rąk, 

pojemnika na ręczniki, mycie i 

dezynfekcja kosza na odpady medyczne i 

komunalne, klamek, okolicy dotykowej 

drzwi 

2 x w tygodniu po 

odbiorze bielizny 

do prania i po 

każdym liczeniu 

 

Pomieszczenie na 

brudną bieliznę 

3 Mycie i dezynfekcja podłogi i ścian do 

pełnej wysokości, parapety, okna, kratki 

wentylacyjne, drzwi  

1 x w miesiącu Pomieszczenie na 

odpady medyczne 

i brudną bieliznę 

 

 

Uwaga:  

Dezynfekcja i mycie pojemnika/wózka do transportu odpadów i wózka do transportu brudnej 

bielizny wykonywane jest po każdym użyciu przez opiekunki medyczne. Mycie i dezynfekcja 

wózków odbywa się w pomieszczeniu, w którym magazynowane są odpady/brudna bielizna.  

Na oddział ZOL trafiają wózki umyte i zdezynfekowane. 
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Dyżurki /punkty pielęgniarskie, terapii zajęciowej, gabinet  fizjoterapii w ZOL, pokoje 

socjalne  

 

 

L.p. 

Czynności  Częstotliwość 

wykonywania 

czynności  

Uwagi  

1 

 

Opróżnianie koszy z odpadami 

komunalnymi w wymiana wkładów 

foliowych. 

 

2 x dziennie 

 

 

 

 

2 Mycie i dezynfekcja powierzchni podłóg. 

Mycie i dezynfekcja umywalek, 

zlewozmywaków,  baterii, kafelek wokół 

umywalki 

Mycie i dezynfekcja koszy na odpady 

komunalne z zewnątrz. 

Mycie i dezynfekcja kafelek ściennych w 

strefie opryskowej, 

Mycie luster i parapetów. 

Mycie i dezynfekcja klamek, drzwi w 

okolicach dotykowych, 

Mycie i dezynfekcja aparatów 

telefonicznych, 

Mycie włączników i kontaktów. 

Mycie szafek, półek. 

Mycie i dezynfekcja zewnętrznej obudowy 

dozowników na mydło i środek 

dezynfekcyjny do rąk, podajnika z 

ręcznikami jednorazowymi (wewnątrz przy 

każdym uzupełnianiu ręczników). 

Mycie biurek, stolików, krzeseł. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 x dziennie 

 

 

 

 

3 Mycie i dezynfekcja drzwi. 

Mycie i dezynfekcja koszy na odpady 

komunalne wewnątrz. 

Mycie lodówek z zewnątrz, gablot, 

obrazów, mebli. 

 

 

 

1 x w tygodniu 

 

4 Mycie i dezynfekcja kafelek ściennych. 

Mycie kaloryferów. 

Mycie powierzchni lamp, punktów 

świetlnych i innych urządzeń elektrycznych 

(zgodnie z wymogami BHP). 

 

 

 

 

1 x w miesiącu 

 

5 Mycie okien (szyby, parapety zewnętrzne, 

framugi). 

Oczyszczanie ścian i sufitów. 

Mycie  kratek wentylacyjnych. 

 

1 x na kwartał 
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Korytarze na oddziałach 

 

L.p. Czynności  Częstotliwość 

wykonywania 

czynności  

Uwagi  

1 

 

Mycie powierzchni podłóg. 

 

2 x dziennie  

 

2 Mycie i dezynfekcja koszy na odpady 

komunalne z zewnątrz. 

Mycie i dezynfekcja klamek, drzwi w 

okolicach dotykowych. 

Mycie włączników i kontaktów. 

Mycie powierzchni lodówek,  

Mycie stolików, krzeseł. 

Utrzymanie w czystości  

  

 

 

1 x dziennie 

 

 

 

 

3 Mycie i dezynfekcja drzwi. 

Mycie i dezynfekcja koszy na odpady 

komunalne wewnątrz. 

Mycie gablot, obrazów, tablic 

informacyjnych, gaśnic, 

Mycie i dezynfekcja lamperii. 

Mycie parapetów. 

 

 

 

1 x w tygodniu 

 

4 Dezynfekcja powierzchni podłóg. 2 x w tygodniu  

5 Mycie kaloryferów. 

Mycie przeszkleń do wys. 2 m. 

 

1 x w miesiącu 

 

6 Mycie okien (szyby, parapety zewnętrzne, 

framugi). 

Oczyszczanie ścian i sufitów. 

Mycie powierzchni lamp, punktów 

świetlnych i innych urządzeń elektrycznych 

(zgodnie z wymogami BHP). 

Mycie  kratek wentylacyjnych. 

Konserwacja podłóg (w zależności od 

rodzaju powierzchni). 

 

 

 

 

 

1 x na kwartał 

 

 

 

 

 

Gabinet Fizjoterapii Ambulatoryjnej  
 

L.p. Czynności  Częstotliwość 

wykonywania 

czynności  

Uwagi  

1 Mycie powierzchni podłóg. 

Mycie i dezynfekcja koszy na odpady 

komunalne z zewnątrz. 

Opróżnianie koszy na odpady i wymiana 

wkładów foliowych. 

Mycie i dezynfekcja klamek, drzwi w 

okolicach dotykowych. 
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Mycie włączników i kontaktów. 

Mycie parapetów. 

Mycie stolików, krzeseł, biurka. 

Mycie i dezynfekcja umywalek, sedesów, 

desek klozetowych, zewnętrznej 

powierzchnia pojemników na mydło, 

środek dezynfekcyjny, papier i ręczniki 

(wewnątrz przy każdym 

uzupełnianiu/wymianie). 

Mycie materacy i stołów rehabilitacyjnych. 

 

1 x dziennie 

2 Mycie i dezynfekcja drzwi. 

Mycie i dezynfekcja koszy na odpady 

komunalne wewnątrz. 

Mycie gablot, obrazów. 

Mycie i dezynfekcja kafelek ściennych w 

strefie opryskowej 

 

 

 

1 x w tygodniu 

 

3 Dezynfekcja powierzchni podłóg. 2 x w tygodniu  

4 Mycie i dezynfekcja kafelek ściennych. 

Mycie kaloryferów. 

1 x w miesiącu  

5 Mycie okien (szyby, parapety zewnętrzne, 

framugi). 

Oczyszczanie ścian i sufitów. 

Mycie powierzchni lamp, punktów 

świetlnych i innych urządzeń elektrycznych 

(zgodnie z wymogami BHP). 

Konserwacja podłóg (w zależności od 

rodzaju powierzchni. 

 

 

 

 

 

1 x na kwartał 
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Szatnie dla personelu, kaplica w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym 

 

L.p. Czynności  Częstotliwość 

wykonywania 

czynności  

Uwagi  

1 Mycie powierzchni podłóg. 

Opróżnianie koszy na odpady komunalne i 

wymiana wkładów foliowych.  

Mycie i dezynfekcja koszy na odpady 

komunalne  z zewnątrz. 

Mycie i dezynfekcja klamek, drzwi w 

okolicach dotykowych, 

Mycie włączników i kontaktów. 

  

 

 

 

1 x dziennie 

 

Wyposażenie 

kaplicy podlega 

myciu/dezynfekcji 

po odprawieniu 

mszy św. 

 

 

 

2 Mycie drzwi. 

Mycie i dezynfekcja koszy na odpady 

komunalne wewnątrz. 

Mycie gablot, obrazów. 

Mycie i dezynfekcja kafelek ściennych. 

Mycie parapetów. 

 

 

 

1 x w tygodniu 

 

4 Mycie kaloryferów. 

Mycie i dezynfekcja drzwi. 

Dezynfekcja powierzchni podłóg. 

1 x w miesiącu  

5 Mycie okien (szyby, parapety zewnętrzne, 

framugi). 

Oczyszczanie ścian i sufitów. 

Mycie powierzchni lamp, punktów 

świetlnych i innych urządzeń elektrycznych 

(zgodnie z wymogami BHP). 

Mycie  kratek wentylacyjnych. 

Konserwacja podłóg (w zależności od 

rodzaju powierzchni). 

 

 

 

 

 

1 x na kwartał 
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Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 
 

L.p. Czynności  Częstotliwość 

wykonywania 

czynności  

Uwagi  

1 

 

Opróżnianie koszy z odpadami komunalnymi i 

wymiana wkładów foliowych. 

4 x w tygodniu W dniu następnym 

po przyjęciach w 

poradni (środy, 

czwartki,  piątki, 

poniedziałki) 

2 Mycie i dezynfekcja powierzchni podłóg. 

Mycie i dezynfekcja umywalek, 

zlewozmywaków,  baterii. 

Mycie i dezynfekcja koszy na odpady 

komunalne z zewnątrz. 

Mycie i dezynfekcja lamperii, kafelek 

ściennych w strefie opryskowej. 

Mycie i dezynfekcja klamek, drzwi w 

okolicach dotykowych, 

Mycie włączników i kontaktów. 

Mycie szafek, półek. 

Mycie i dezynfekcja zewnętrznych 

powierzchni dozowników na mydło, środek 

dezynfekcyjny do rąk, podajników z 

ręcznikami jednorazowymi (wewnątrz przy 

każdym uzupełnianiu ręczników) 

Mycie biurek, stolików, krzeseł. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 x w tygodniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu następnym 

po przyjęciach w 

poradni (środy, 

czwartki,  piątki, 

poniedziałki) 

3 Mycie i dezynfekcja drzwi. 

Mycie i dezynfekcja koszy na odpady 

komunalne wewnątrz. 

Mycie  mebli, luster. 

Mycie i dezynfekcja koszy na odpady 

wewnątrz. 

Mycie i dezynfekcja parapetów. 

 

 

 

1 x w tygodniu 

 

4 Mycie i dezynfekcja kafelek ściennych. 

Mycie kaloryferów. 

Mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych 

i innych urządzeń elektrycznych (zgodnie z 

wymogami BHP). 

 

 

 

 

1 x w miesiącu 

 

5 Mycie okien (szyby, parapety zewnętrzne, 

framugi). 

Oczyszczanie ścian i sufitów. 

Mycie  kratek wentylacyjnych. 

 

1 x na kwartał 
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Obszar administracyjno – biurowy, winda 

 

L.p. Czynności Częstotliwość 

wykonywania 

czynności 

Uwagi  

1 Mycie powierzchni podłóg w pomieszczeniach 

w  tym w windy. 

Mycie i polerowanie luster w windzie. 

Mycie i dezynfekcja umywalek, muszli z 

deską sedesową, spłuczki. 

Opróżnianie, mycie z zewnątrz koszy na 

odpady komunalne i wymiana worków 

foliowych. 

Mycie powierzchni zewnętrznych lodówki. 

aparatów telefonicznych, klamek i drzwi w 

miejscach dotykowych. 

Mycie kontaktów, wyłączników. 

Mycie dozowników na mydło, pojemników na 

ręczniki i papier toaletowy z zewnątrz 

(wewnątrz przy każdym uzupełnianiu 

papieru/ręczników). 

Mycie luster. 

Mycie parapetów, usuwanie kurzu z mebli  

 

1 x dziennie  

Dezynfekcja 

windy po 

każdorazowym 

zwiezieniu 

odpadów, brudnej 

bielizny i zwłok 

2 Mycie drzwi, szafek. 

Mycie gablot, ram obrazów itp. 

Mycie i dezynfekcja kafelek ściennych – 

sanitariaty. 

Mycie i dezynfekcja koszy na odpady 

komunalne wewnątrz. 

Mycie ścian i drzwi w windzie. 

Dezynfekcja panelu sterowniczego w windach 

1 x w tygodniu 

 

3 Mycie lamperii, kafelek ściennych 

kaloryferów, kwiatów (w holach, korytarzach) 1 x w miesiącu 
 

4 Mycie okien (szyby, framugi, parapety 

zewnętrzne) 

Oczyszczanie ścian i sufitów. 

Konserwacja podłóg (w zależności od rodzaju 

powierzchni). 

1 x na kwartał 

 

5 Mycie witryny aluminiowo-szklanej na klatce 

schodowej 1 x na rok 
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Korytarz przy Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Gabinecie Fizjoterapii 

Ambulatoryjnej 

 

L.p. Czynności  Częstotliwość 

wykonywania 

czynności  

Uwagi  

1 

 

Mycie powierzchni podłóg. 

 

1 x dziennie  

 

2 Mycie i dezynfekcja koszy na odpady 

komunalne  z zewnątrz. 

Opróżnianie koszy na odpady i wymiana 

wkładów foliowych. 

Mycie i dezynfekcja klamek, drzwi w 

okolicach dotykowych, 

Mycie włączników i kontaktów. 

Mycie krzeseł. 

  

 

 

1 x dziennie 

 

 

 

 

3 Mycie i dezynfekcja drzwi. 

Mycie i dezynfekcja koszy na odpady 

komunalne wewnątrz. 

1 x w tygodniu 

 

4 Dezynfekcja powierzchni podłóg. 2 x w tygodniu  

5 Mycie kaloryferów. 

Mycie przeszkleń do wys. 2 m. 

 

1 x w miesiącu 

 

6 Mycie okien (szyby, parapety zewnętrzne, 

framugi). 

Oczyszczanie ścian i sufitów. 

Mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych 

i innych urządzeń elektrycznych (zgodnie z 

wymogami BHP). 

Mycie  kratek wentylacyjnych. 

Konserwacja podłóg (w zależności od rodzaju 

powierzchni). 

 

 

 

 

 

1 x na kwartał 

 

 

 

Raz w roku doczyszczenie i zabezpieczenie ok.1030 m2 tarketu powłoką polimerową w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Czyszczenie i położenie polimeru nie może w znaczący sposób utrudniać pracy jednostki. 

 

Przed podpisaniem umowy na usługi sprzątania Wykonawca dołączy wykaz środków myjąco-

czyszczących i dezynfekcyjnych,  zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz instrukcje 

stosowania środków dezynfekcyjnych. Wykaz powinien zawierać następujące informacje: 

nazwa środka, jego producenta, przeznaczenie, zakres i czas działania, użyte stężenie 

roztworu roboczego. 
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KARTA DEZYNFEKCJI/SPRZĄTANIA GENERALNEGO  POMIESZCZEŃ SZOZ 

NIEMODLIN -  MIESIĄĆ, ROK……………………………………….. 

D – dezynfekcja, G – generalne sprzątanie, O – mycie okien  (zaznaczyć symbolem przy 

podpisie) 

 

PIĘTRO 
L.p. Nazwa 

pomieszczenia                        

podpis              podpis  podpis  podpis  podpis  podpis  podpis  podpis  podpis  podpis  podpis  

 Data             

1 Sala 

 
           

2  
Sala  

           

3  

Sala  
           

4  

Sala  
           

5  

Sala  
           

6  
Sala  

           

7  

Sala  
           

8  

Sala  
           

9  

Sala  
           

10  

Sala  
           

11  

Sala  
           

12 Sala kinezyter.            

13 Gab. Fizjoterap.            

14 Gab. zabiegowy            

15 Pokój socjalny            

16  
Korytarz  

           

17 Brudownik   

 

          

18 WC męskie  

 

          

19 WC damskie  

 

          

20 Łazienka   

 

          

21              

22 WC personelu            

23 Pomiesz. 

Gospodar. 
           

24  Dział farmacji            

25 Magazyn sprzętu            

26 Magazyn pościeli            

27             
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KARTA DEZYNFEKCJI/SPRZĄTANIA GENERALNEGO  POMIESZCZEŃ SZOZ 

NIEMODLIN -  MIESIĄĆ, ROK……………………………………….. 

D – dezynfekcja, G – generalne sprzątanie, O – mycie okien (zaznaczyć symbolem przy 

podpisie) 

 

PARTER 
L.p. Nazwa 

pomieszczenia                        

podpis              podpis  podpis  podpis  podpis  podpis  podpis  podpis  podpis  podpis  podpis  

 Data             

1 Sala 

 
           

2 Sala  

 
           

3 Sala  

 
           

4 Sala  

 
           

5 Sala  

 
           

6 Sala   

 
           

7 Sala  

 
           

8 Sala  

 
           

9 Sala  

 
           

10 Sala  

 
           

11 Sala   

 
           

12 Sala  

 
           

13 Świetlica  

 
           

14 Brudownik  

 
           

15 WC męskie  

 
           

16 WC damskie 

 
           

17 Łazienka 

(wanna) 
 

 

          

18 Gab. Terapii 

zaj. 
 

 

          

19 Gab. zabiegowy  

 

          

20 Pokój socjalny  

 

          

21 Magazyn 

bielizny 
           

22 Korytarz  

 
           

23 Korytarz-

przejście 
           

24 WC personelu            

25 Pomieszcz. 

Gospod. 
           

26 Pro-morte             

27 Klatka 

schodowa 
           

28 Winda  
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KARTA DEZYNFEKCJI/SPRZĄTANIA GENERALNEGO  POMIESZCZEŃ SZOZ 

NIEMODLIN -  MIESIĄĆ, ROK……………………………………….. 

D – dezynfekcja, G – generalne sprzątanie, O – mycie okien  (zaznaczyć symbolem przy 

podpisie) 

 

BUDYNEK GŁÓWNY 
L.p. Nazwa 

pomieszczenia                        

podpis              podpis  podpis  podpis  podpis  podpis  podpis  podpis  podpis  podpis  podpis  

 Data             

1 Szatnia damska 

 
           

2 Zaplecze 
higieniczno-

sanitarne szatni 

damskiej 

           

3 Szatnia męska 

 
           

4 Zaplecze 

higieniczno-
sanitarne szatni 

męskiej 

           

5 Pokój socjalny 
 

           

6 Gab. 

magnetoterap 
 

 

          

7 Pomiesz. 

Gospodar. 
 

 

          

8  

Toaleta  dla 
personelu 

 

           

9 Sala kinezyterapii  

 

          

10 Sala masażu 

 
 

 

          

11 Światłolecznictwo  

 
           

12 Elektro 

terapia  

 

 

 

          

13   

 

          

14 Korytarz-gab.reh  

 

          

15 Korytarz główny  

 

          

16 Poradania uraz.-

ortop.- gabinet lek 
 

 

          

17 Gab. diag-zab.             

18 Toaleta dla 

pacjentów 
 

 

          

15  

 
 

 

          

16  

 
 

 

          

17   

 

          

18   

 

          

 

Niemodlin, dnia 27.02.2018r. 


