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usługa  utrzymania czystości i prawidłowego stanu 

sanitarno-epidemiologicznego 
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Wykonywanie prac na podstawie Planu Higieny 
 

 
- strefa bezdotykowa – obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego                           

(za pośrednictwem rąk personelu, pacjentów oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem                 

(m.in. podłogi, ściany, okna); ryzyko kontaminacji tych obszarów jest niewielkie oraz 

przeniesienia          na pacjenta znajdującego się na powierzchni ewentualnego zanieczyszczenia; 

- strefa dotykowa -  obejmuje wszystkie powierzchnie, z którymi pacjent i personel kontaktują                     

się często, ale które nie zostały skażone biologicznym materiałem ludzkim; z uwagi na częsty 

kontakt za pośrednictwem rąk lub sprzętu medycznego ryzyko kontaminacji tych obszarów jest 

duże oraz przeniesienie znajdującego się na tych powierzchniach zanieczyszczenia na każdą 

kontaktującą się z nimi osobę (m.in. klamki, uchwyty, kontakty, słuchawki telefoniczne, poręcze 

krzeseł, blaty robocze, strefa wokół umywalki);    

  
1. Profesjonalne doczyszczanie zabrudzonych powierzchni (podłogi, ściany, posadzki) w 

zależności od rodzaju powierzchni (terakota, panele itp.), a także ich konserwacja – 

zabezpieczenie powłokami ochronnymi akrylowymi, polimerowymi o właściwościach 

antypoślizgowych. Częstotliwość w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż co 3 m – ce .  

 

2. Sprzątanie powierzchni z dezynfekcją w zależności od zagrożenia epidemiologicznego:   

 strefa II ogólnej czystości medycznej (gabinety lekarskie, korytarze)  

 strefa III – czystości zmiennej (gabinety zabiegowe)  

 strefa IV – ciągłego skażenia (WC-toalety, łazienki)  

 

 

Harmonogram prac 

  

 Usuwanie odpadów i transport do punktu zbiorczego wg procedury  

 Mycie okien i ram okiennych we wszystkich pomieszczeniach wymienionych w załączniku                    

– wewnętrzne, zewnętrzne, przeszkleń miedzy pomieszczeniami, mycie ścian, drzwi 

(zgodnie z wymogami BHP praca  na wysokości).  

 Mycie osłon lamp oświetleniowych, sufitowych i przyściennych.  
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 Personel, podczas wykonywania czynności, zobowiązany będzie do stosowania ściereczek                      

w trzech kolorach (żółty, niebieski, czerwony), przyporządkowanych do rodzaju sprzątanej 

powierzchni.  

 Utrzymanie w czystości rolet – pranie, mycie, czyszczenie wraz z ich demontażem i 

montażem.  

 Utrzymanie w czystości mat antypoślizgowych.  

 Mycie i dezynfekcja kratek wentylacyjnych, kratek ściekowych.  

 Wykonywanie czynności porządkowych po pracach remontowych, konserwacyjnych, 

modernizacyjnych, dezynfekcyjnych w zakładzie.  

 Dezynfekcja i mycie szafek, kozetek, szaf i in. mebli – zewnętrznych powierzchni.  

 Opróżnianie zawartości pojemników na odpady komunalne, medyczne i makulaturę, mycie 

pojemników na odpady, zakładanie odpowiedniego koloru worka na pojemnik w zależności                   

od specyfiki odpadów.  

 Transport odpadów do kontenerów odpadów komunalnych, do kontenerów odpadów 

medycznych  i na makulaturę odpowiednio zabezpieczonych przed wysypaniem zawartości i 

oznaczonych skąd pochodzą.  

 Plan utrzymania higieny pomieszczeń i sprzętu - mycie i dezynfekcja: podłóg, ścian, drzwi, 

okien, grzejników, kratek wentylacyjnych, ściekowych, osłon i lamp, sanitariatów, mebli, 

kozetek, koszy, wózków,  

 

 

3. Wykonawca deklaruje używanie chemii specjalistycznej dopuszczonej do użycia w zakładzie 

zgodnie z zaleceniami bakteriobójczymi wymienionymi w Planie utrzymania higieny 

pomieszczeń i sprzętu.  

 

 VOIGT RAPTOPUR VC 100- zasadowy środek do mycia pomieszczeń i urządzeń 

sanitarnych 

 VOIGT  BRUDPUR VC 242 -środek do gruntownego mycia i usuwania tłustych 

zabrudzeń 

 VOIGT  HD FLOOR VC 247- nowoczesny koncentrat do mycia podłóg 

 VOIGT  NANO GLASS VC 176- nowoczesny środek do mycia szyb i luster 
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 VOIGT  PIKASAT VC 120-kwasowy środek do gruntownego mycia  pomieszczeń i 

urządzeń sanitarnych 

 VOIGT  DEZOPOL-MED. VC 410 R preparat dezynfekcyjno-myjący o działaniu 

bakteriobójczym i grzybobójczym 

 Forlux PDM Deosan preparat do dezynfekcji podłogi 4K 

 VOIGT  EPIDEMED VC 400 preparat dezynfekcyjno-myjący 

 VOIGT  TENZI OFFICE CLEAN GT stosowany do codziennej pielęgnacji mebli, 

urządzeń biurowych, wyposażenia 

 VOIGT  TENZI TOP GLASS do codziennej pielęgnacji mebli, urządzeń biurowych, 

wyposażenia 

 

 

 

 


