
 

KZ 1.3                                                                                        załącznik nr 2 

 

ZASADY MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI 

• sprzątanie pomieszczeń przeprowadzać należy w sposób planowy zgodnie 

z planem higieny oddziału (sprzątanie codzienne, okresowe), 

• sprzątanie dostosować do codziennego planu pracy oddziału/ 

pomieszczenia, 

• w utrzymaniu czystości należy posługiwać się profesionalnym sprzętem 

porządkowym dostosowanym do wymogów higienicznych oraz do rodzaju obszaru 

i strefy sanitarno – higienicznej 

• wydzielić miejsce/ pomieszczenie do przechowywania sprzętu 

porządkowego, środków myjących i dezynfekcyjnych przygotowywania roztworów 

użytkowych, 

• wydzielić sprzęt porządkowy do danego obszaru i strefy sanitarno-

higienicznej, 

• sprzątanie wykonywać w rękawicach ochronnych, 

• proces sprzątania należy rozpocząć od usunięcia z pomieszczenia:  

odpadów, brudnej bielizny, basenów, kaczek 

• sprzątanie wykonywać w kolejności od stref czystych do brudnych 

• mycie powierzchni rozpoczynać od powierzchni pionowych i elementów 

położonych najwyżej, poprzez parapety, kontakty, sprzęt, meble, grzejniki, 

• Należy przestrzegać przeznaczenia kolorów ściereczek do mycia różnych 

powierzchni: 

- niebieska:ściany, klamki, kontakty, grzejniki, meble,sprzęt medyczny 

- żółta: lustra, krany, baterie, umywalki, brodziki 

- czerwona;sanitariaty, sedesy, pisuary, kosze na odpady 

• jedna ścierka służy do sprzątania jednego pomieszczenia. 

• podłogę w pomieszczeniach myć od obrzeży do środka pomieszczenia, korytarz 



– myć kolejno wzdłuż jedną połowę, potem drugą, 

• Sprzątanie musi być prowadzone wg "zasady jednego mopa" tj. jeden mop   na 

nie więcej niż 20 m2i nie mniej niż jeden mop  na jedno pomieszczenie. Nie wolno 

użyć jednego mopa  do sprzątania więcej niż jednego pomieszczenia (nawet jeśli jego 

powierzchnia wynosi mniej niż 20 m2). 

• Obowiązuje zasada "jednego kontaktu" tj. mop po zdjęciu ze stelaża musi być 

natychmiast umieszczony w worku i przekazany do dezynfekcji/prania. " 

• wymagany sposób mycia – ruchy kolisto-zygzakowate tzw. „ósemki” 

pozwalające na zbieranie zanieczyszczeń, 

• .W przypadku prowadzenia izolacji pacjenta skolonizowanego / zakażonego 

czynnikami chorobotwórczymi o szczególnej zjadliwości lub oporności –należy 

stosować ściereczki jednorazowego użytku lub gotowe jednorazowego użycia 

chusteczki nasączone preparatem dezynfekcyjnym oraz jednorazowe nakładki na mop. 

• Wózki do ręcznego sprzątania wraz z wyposażeniem używane w danej komórce 

organizacyjnej szpitala  nie mogą być wykorzystywane w innej komórce 

organizacyjnej. 

• W przypadku prowadzenia izolacji pacjenta skolonizowanego / zakażonego 

czynnikami chorobotwórczymi o szczególnej zjadliwości lub oporności –należy 

wydzielić dodatkowy wózek do sprzątania, który będzie używany tylko i wyłączenie 

do utrzymania higieny danego pomieszczenia / sali chorego wraz z węzłem sanitarnym 

•  po zakończonym procesie sprzątania mopy i ścierki należy przekazać do prania 

a wózek powinien być umyty, zdezynfekowany i wysuszony. 

• Mycie i dezynfekcję basenów, kaczek należy przeprowadzać w myjkach –

dezynfektorach znajdujących się w brudownikach. 

 

 
 
 
 
 

 
 



 


