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PLAN HIGIENY 

HARMONOGRAM WYKONYWANIA CZYNNOŚCI 

STREFA I – czystości ciągłej 

L.p. powierzchnia Rodzaj czynności częstotliwość preparat 

1. Dozowniki na preparat 

dezynfekcyjny, mydło, 

podajniki na ręczniki 

jednorazowe – 

obudowa zewnętrzna  

mycie, dezynfekcja 1x dziennie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparat myjąco – 

dezynfekujący o 

spektrum B, F, oraz v 

– osłonkowe HBV, 

HCV, HIV 

2. Dozowniki na preparat 

dezynfekcyjny, mydło, 

podajniki na ręczniki 

jednorazowe – 

obudowa zewnętrzna i 

wewnętrzna  

mycie, dezynfekcja, 

uzupełnienie, 

wymiana pojemnika 

ze środkiem 

Każdorazowo po 

opróżnieniu przed 

wymianą 

pojemnika na nowy 

3. Strefa dotykowa drzwi, 

klamki, uchwyty, 

kontakty, wyłączniki 

światła 

mycie i dezynfekcja  1x dziennie 

4. Meble: szafy, regały z 

zewnątrz 

 

mycie i dezynfekcja 1x dziennie 

5. Parapety 

 

mycie i dezynfekcja  1x dziennie 

6. Kaloryfery 

 

 

mycie i dezynfekcja  1x dziennie 

7. Podłogi  

 

mycie i dezynfekcja  1x dziennie 

9. Umywalki, baterie 

kranowe 

czyszczenie, mycie i 

dezynfekcja 

1x dziennie Preparat czyszczący, 

preparat myjąco - 

dezynfekujący 

Czynności wykonywane okresowo 

1. Ściany/lamperia Mycie i dezynfekcja 1x miesiąc Preparat myjąco – 

dezynfekujący o 

spektrum B, F, oraz v 

– osłonkowe HBV, 

HCV, HIV 

2. okna mycie 1x kwartał Profesjonalny 

detergent 

3. Oświetlenie sufitowe mycie 1x kwartał  Profesjonalny 

detergent 

4. Kratki wentylacyjne mycie  1x kwartał Profesjonalny 

detergent 

 

STREFA II – strefa czystości ogólnej – pomieszczenia pozbawione ryzyka skażenia 



L.p. powierzchnia Rodzaj czynności częstotliwość preparat 

1. Dozowniki na preparat 

dezynfekcyjny, mydło, 

podajniki na ręczniki 

jednorazowe – 

obudowa zewnętrzna  

mycie, dezynfekcja 1x dziennie Preparat myjąco – 

dezynfekujący  

2. Dozowniki na preparat 

dezynfekcyjny, mydło, 

podajniki na ręczniki 

jednorazowe – 

obudowa zewnętrzna i 

wewnętrzna  

mycie, dezynfekcja, 

uzupełnienie, 

wymiana pojemnika 

ze środkiem 

Każdorazowo po 

opróżnieniu przed 

wymianą 

pojemnika na nowy 

Preparat myjąco – 

dezynfekujący 

3. Strefa dotykowa drzwi, 

klamki, uchwyty, 

kontakty, wyłączniki 

światła 

mycie i dezynfekcja  1x dziennie Preparat myjąco – 

dezynfekujący 

4. Meble: szafy, regały z 

zewnątrz 

 

mycie  1x dziennie Profesjonalny 

detergent 

5. Parapety 

 

mycie   1x dziennie Profesjonalny 

detergent 

6. Kosze na odpady 

komunalne z zewnątrz 

 

mycie  1x dziennie Profesjonalny 

detergent 

7. Podłogi  

 

mycie  1x dziennie Profesjonalny 

detergent 

8. Umywalki, armatura, 

lustra, oświetlenie 

naścienne 

Czyszczenie i mycie  1x dziennie Preparat czyszczący, 

profesjonalny 

detergent 

Czynności wykonywane okresowo 

1. Kosze na odpady z 

zewnątrz  i wewnątrz 

Mycie i dezynfekcja 1x tydzień Preparat myjąco – 

dezynfekujący  

2. Odbojniki ścienne, 

lamperia 

mycie 1x miesiąc Profesjonalny 

detergent 

3. telewizory Wycieranie z kurzu 1x miesiąc Profesjonalny 

detergent 

4. Drzwi, futryny Mycie  1x miesiąc Profesjonalny 

detergent 

5. kaloryfery mycie 1x miesiąc Profesjonalny 

detergent 

6. Przeszklone ścianki 

działowe  

mycie 1x miesiąc/ w razie 

potrzeby 

Profesjonalny 

detergent 

7. Oświetlenie sufitowe mycie 1x kwartał  Profesjonalny 

detergent 

8. Kratki wentylacyjne mycie  1x kwartał Profesjonalny 

detergent 

9. Okna  mycie 1x kwartał Profesjonalny 

detergent 

10. Rolety, żaluzje  Czyszczenie, mycie 2x w roku Profesjonalny 

detergent 

 

STREFA II – strefa czystości niskiego ryzyka – pomieszczenia niskiego ryzyka skażenia 



L.p. powierzchnia Rodzaj czynności częstotliwość preparat 

1. Dozowniki na preparat 

dezynfekcyjny, mydło, 

podajniki na ręczniki 

jednorazowe – 

obudowa zewnętrzna  

mycie, dezynfekcja 2x dziennie Preparat myjąco – 

dezynfekujący  

2. Dozowniki na preparat 

dezynfekcyjny, mydło, 

podajniki na ręczniki 

jednorazowe – 

obudowa zewnętrzna i 

wewnętrzna  

mycie, dezynfekcja, 

uzupełnienie, 

wymiana pojemnika 

ze środkiem 

Każdorazowo po 

opróżnieniu przed 

wymianą 

pojemnika na nowy 

Preparat myjąco – 

dezynfekujący 

3. Strefa dotykowa drzwi, 

klamki, uchwyty, 

kontakty, wyłączniki 

światła 

mycie i dezynfekcja  2x dziennie Preparat myjąco – 

dezynfekujący 

4. Ramy łóżek, stojaki do 

kroplówek, taborety, 

krzesła, stoliki 

przyłóżkowe,  

 

mycie i dezynfekcja 1x dziennie Preparat myjąco – 

dezynfekujący 

5. Parapety 

 

Mycie i dezynfekcja   1x dziennie Preparat myjąco – 

dezynfekujący 

6. Kosze na odpady  z 

zewnątrz 

 

mycie i dezynfekcja 1x dziennie, wrp. Preparat myjąco - 

dezynfekujący 

7. Podłogi  

 

mycie  2x dziennie Profesjonalny 

detergent 

8. Umywalki, armatura, 

strefy opryskowe 

 

Czyszczenie, mycie i 

dezynfekcja 

2x dziennie Preparat czyszczący, 

preparat myjąco - 

dezynfekujący 

9.  Lustra , oświetlenie 

naścienne 

mycie 1x dziennie Profesjonalny 

detergent 

10. Wózki do transportu 

pacjentów – strefa 

dotykowa 

Mycie i dezynfekcja Każdorazowo po 

użyciu 

Preparat myjąco – 

dezynfekujący/preparat 

dezynfekcyjny 

 

Czynności wykonywane okresowo 

1. Kosze na odpady z 

zewnątrz  i wewnątrz 

Mycie i dezynfekcja 1x tydzień Preparat myjąco – 

dezynfekujący  

2. meble Mycie i dezynfekcja  1x tydzień  preparat myjąco - 

dezynfekujący 

3. Odbojniki ścienne, 

lamperia 

mycie 1x miesiąc Profesjonalny 

detergent 

4. telewizory Wycieranie z kurzu 1x miesiąc Profesjonalny 

detergent 

5. Drzwi, futryny Mycie  1x miesiąc Profesjonalny 

detergent 

6. kaloryfery mycie 1x miesiąc Profesjonalny 

detergent 

7. Pionowe powierzchnie 

zmywalne, ściany, 

mycie 1x miesiąc/ w razie 

potrzeby 

Profesjonalny 

detergent 



lamperie,przeszklone 

ścianki działowe  

8. Oświetlenie sufitowe mycie 1x kwartał  Profesjonalny 

detergent 

9. Kratki wentylacyjne mycie  1x kwartał Profesjonalny 

detergent 

10. Okna  mycie 1x kwartał Profesjonalny 

detergent 

11. Rolety, żaluzje  Czyszczenie, mycie 2x w roku Profesjonalny 

detergent 

12. 

 

 

 

Lodówki dla pacjentów Mycie i dezynfekcja  1x tygodniu Preparat myjąco – 

dezynfekujący ( 

przeznaczony do 

kontaktu z 

żywnością) 

13.  Kratki ściekowe/ 

przelewowe 

dezynfekcja 1x miesiąc Preparat 

dezynfekcyjny 

14. Końcówki wylewek 

kranowych 

Dezynfekcja przez 

zanurzenie 

1x 6 m-cy Preparat 

dezynfekujący 

 

 

STREFA III – strefa czystości zmiennej – pomieszczenia wysokiego ryzyka skażenia 

L.p. powierzchnia Rodzaj czynności częstotliwość preparat 

1. Dozowniki na preparat 

dezynfekcyjny, mydło, 

podajniki na ręczniki 

jednorazowe – 

obudowa zewnętrzna  

mycie, dezynfekcja 2x dziennie Preparat myjąco – 

dezynfekujący  

2. Dozowniki na preparat 

dezynfekcyjny, mydło, 

podajniki na ręczniki 

jednorazowe – 

obudowa zewnętrzna i 

wewnętrzna  

mycie, dezynfekcja, 

uzupełnienie, 

wymiana pojemnika 

ze środkiem 

Każdorazowo po 

opróżnieniu przed 

wymianą 

pojemnika na nowy 

Preparat myjąco – 

dezynfekujący 

3. Strefa dotykowa drzwi, 

klamki, uchwyty, 

kontakty, wyłączniki 

światła 

mycie i dezynfekcja  2x dziennie Preparat myjąco – 

dezynfekujący 

4. Ramy łóżek, stojaki do 

kroplówek, taborety, 

krzesła, stoliki 

przyłóżkowe,  

 

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i wrp. Preparat myjąco – 

dezynfekujący 

5. Parapety 

 

Mycie i dezynfekcja   1x dziennie Preparat myjąco – 

dezynfekujący 

6. Kosze na odpady  z 

zewnątrz 

 

mycie i dezynfekcja 1x dziennie, wrp. Preparat myjąco - 

dezynfekujący 

7. Podłogi  

 

 

mycie i dezynfekcja 2x dziennie i wrp. Preparat myjąco - 

dezynfekujący 



8. Umywalki, armatura, 

strefy opryskowe, 

oświetlenie naścienne 

 

Czyszczenie, mycie i 

dezynfekcja 

2x dziennie Preparat czyszczący, 

preparat myjąco - 

dezynfekujący 

9.  Biurka, meble z 

zewnątrz 

Mycie i dezynfekcja 1x dziennie preparat myjąco - 

dezynfekujący 

10. Wózki do transportu 

pacjentów – strefa 

dotykowa 

Mycie i dezynfekcja Każdorazowo po 

użyciu 

Preparat myjąco – 

dezynfekujący/preparat 

dezynfekcyjny 

11. Wózki do transportu 

pacjentów - stelaże 

Mycie i dezynfekcja  1x dziennie  

12. Lustra  

 

mycie 1x dziennie Profesjonalny 

detergent 

13. Lodówki z zewnątrz Mycie i dezynfekcja 1x dziennie preparat myjąco - 

dezynfekujący 

14. Fotele zabiegowe, 

leżanki lekarskie 

Mycie i dezynfekcja  Każdorazowo po 

użyciu 

preparat myjąco - 

dezynfekujący 

15 Kaloryfery z zewnątrz Mycie i dezynfekcja 1x dziennie preparat myjąco - 

dezynfekujący 

16. Telefony, klawiatura 

komputerowa, myszka 

Mycie i dezynfekcja  1x dziennie preparat myjąco - 

dezynfekujący 

 

Po wypisie pacjenta/ zakończonym zabiegu cała strefa pacjenta podlega gruntownej dezynfekcji 

preparatem myjąco - dezynfekującym 

Czynności wykonywane okresowo 

1. Kosze na odpady z 

zewnątrz  i wewnątrz 

Mycie i dezynfekcja 1x tydzień Preparat myjąco – 

dezynfekujący  

2. Odbojniki ścienne, 

lamperia 

Mycie i dezynfekcja 1x miesiąc Preparat myjąco – 

dezynfekujący 

3. telewizory Wycieranie z kurzu 1x miesiąc Profesjonalny 

detergent 

4. Drzwi, futryny Mycie i dezynfekcja 1x miesiąc Preparat myjąco – 

dezynfekujący 

5. kaloryfery Mycie i dezynfekcja 1x miesiąc Preparat myjąco – 

dezynfekujący 

6. Pionowe powierzchnie 

zmywalne, ściany, 

lamperie,przeszklone 

ścianki działowe  

Mycie i dezynfekcj 1x miesiąc/ w razie 

potrzeby 

Preparat myjąco – 

dezynfekujący 

7. Oświetlenie sufitowe mycie 1x kwartał  Profesjonalny 

detergent 

8. Kratki wentylacyjne mycie  1x kwartał Profesjonalny 

detergent 

9. Okna  mycie 1x kwartał Profesjonalny 

detergent 

10. Rolety, żaluzje  Czyszczenie, mycie 2x w roku Profesjonalny 

detergent 

11. 

 

 

 

Lodówki dla pacjentów Mycie i dezynfekcja  1x tygodniu Preparat myjąco – 

dezynfekujący ( 

przeznaczony do 

kontaktu z 

żywnością) 

 



12.  Kratki ściekowe/ 

przelewowe 

dezynfekcja 1x miesiąc Preparat 

dezynfekcyjny 

13. Końcówki wylewek 

kranowych 

Dezynfekcja przez 

zanurzenie 

1x 6 m-cy Preparat 

dezynfekujący 

 

 

STREFA IV – strefa ciągłego skażenia – pomieszczenia bardzo wysokiego ryzyka skażenia 

L.p. powierzchnia Rodzaj czynności częstotliwość preparat 

1. Dozowniki na preparat 

dezynfekcyjny, mydło, 

podajniki na ręczniki 

jednorazowe – 

obudowa zewnętrzna  

mycie, dezynfekcja 2x dziennie Preparat myjąco – 

dezynfekujący  

2. Dozowniki na preparat 

dezynfekcyjny, mydło, 

podajniki na ręczniki 

jednorazowe – 

obudowa zewnętrzna i 

wewnętrzna  

mycie, dezynfekcja, 

uzupełnienie, 

wymiana pojemnika 

ze środkiem 

Każdorazowo po 

opróżnieniu przed 

wymianą 

pojemnika na nowy 

Preparat myjąco – 

dezynfekujący 

3. Strefa dotykowa drzwi, 

klamki, uchwyty, 

kontakty, wyłączniki 

światła 

mycie i dezynfekcja  2x dziennie Preparat myjąco – 

dezynfekujący 

5. Parapety 

 

Mycie i dezynfekcja   1x dziennie Preparat myjąco – 

dezynfekujący 

4. Kosze na odpady  z 

zewnątrz 

 

mycie i dezynfekcja 1x dziennie, wrp. Preparat myjąco - 

dezynfekujący 

5. Podłogi  

 

 

mycie i dezynfekcja 2x dziennie i wrp. Preparat myjąco - 

dezynfekujący 

6. Umywalki, armatura, 

strefy opryskowe, 

oświetlenie naścienne 

 

Czyszczenie, mycie i 

dezynfekcja 

2x dziennie Preparat czyszczący, 

preparat myjąco - 

dezynfekujący 

7. Muszla klozetowa, 

deska sedesowa, 

spłuczka 

Mycie i dezynfekcja 2x dziennie preparat myjąco - 

dezynfekujący 

8. Kabiny natryskowe, 

brodziki 

Mycie i dezynfekcja 2x dziennie preparat myjąco - 

dezynfekujący 

9.  Szafki na sprzęt, regały Mycie i dezynfekcja 1x dziennie preparat myjąco - 

dezynfekujący 

10. Lustra  

 

mycie 1x dziennie Profesjonalny 

detergent 

11. Kaloryfery z zewnątrz Mycie i dezynfekcja 1x dziennie preparat myjąco - 

dezynfekujący 

12. Kaczki, baseny, 

pojemniki na mocz 

wielorazowe 

Mycie i dezynfekcja  Każdorazowo po 

użyciu 

Myjka dezynfektor 

 



Czynności wykonywane okresowo 

1. Kosze na odpady z 

zewnątrz  i wewnątrz 

Mycie i dezynfekcja 1x tydzień Preparat myjąco – 

dezynfekujący  

2. Odbojniki ścienne, 

lamperia 

Mycie i dezynfekcja 1x miesiąc Preparat myjąco – 

dezynfekujący 

3. telewizory Wycieranie z kurzu 1x miesiąc Profesjonalny 

detergent 

4. Drzwi, futryny Mycie i dezynfekcja 1x miesiąc Preparat myjąco – 

dezynfekujący 

5. kaloryfery Mycie i dezynfekcja 1x miesiąc Preparat myjąco – 

dezynfekujący 

6. Pionowe powierzchnie 

zmywalne, ściany, 

lamperie,przeszklone 

ścianki działowe  

Mycie i dezynfekcj 1x miesiąc/ w razie 

potrzeby 

Preparat myjąco – 

dezynfekujący 

7. Oświetlenie sufitowe mycie 1x kwartał  Profesjonalny 

detergent 

8. Kratki wentylacyjne mycie  1x kwartał Profesjonalny 

detergent 

9. Okna  mycie 1x kwartał Profesjonalny 

detergent 

10. Rolety, żaluzje  Czyszczenie, mycie 2x w roku Profesjonalny 

detergent 

11.  Kratki ściekowe/ 

przelewowe 

dezynfekcja 1x miesiąc Preparat 

dezynfekcyjny 

12. Końcówki wylewek 

kranowych 

Dezynfekcja przez 

zanurzenie 

1x 6 m-cy Preparat 

dezynfekujący 

 

 


