
Szpital Neuropsychiatryczny im prof. M. Kaczyńskiego
SPZOZ w Lublinie

Procedura SZJ

Sprzątanie i dekontaminacja pomieszczeń
szpitalnych oraz sprzętu użytkowego

Q – KZ 1.3; KZ 1.4

PN EN ISO 9001 / 7.5.1

wydanie 5 / str.  1 z 21

Opracował Sprawdził Zatwierdził
Asystent ds. san.-epid. i

ośw. zdrowotnej
Joanna Adamczyk

data                 podpis

Naczelna Pielęgniarka
Ewa Ćwirzeń 

data               podpis        

Pełnomocnik ds. SZJ
Krystyna Sprawka

data             podpis

Dyrektor Szpitala
Edward Lewczuk

data               podpis

ORYGINAŁ * Obowiązuje od : 08.05.2014 r.

EGZ. UŻYTKOWY* X   Użytkownik Nr **

* zaznaczyć x właściwie
** wpisać nr z rozdzielnika 

Spis treści
1. Cel procedury
2. Zakres obowiązywania
3. Terminologia
4. Kompetencje
5. Opis – tryb postępowania
6. Dokumenty związane
7. Załączniki

Niniejszy dokument jest dokumentem SZJ wg PN-EN ISO 9001 : 2008 Szpitala Neuropsychiatrycznego 
im prof. M. Kaczyńskiego  SPZOZ w Lublinie

Kopiowanie bez zgody Dyrektora  Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie  zabronione

Rozdzielnik : Oryginał – Pełnomocnik ds. SZJ
                        Pozostali użytkownicy – patrz Potwierdzenie rozpowszechnienia.

1/21

INTRANET



Szpital Neuropsychiatryczny im prof. M. Kaczyńskiego
SPZOZ w Lublinie

Procedura SZJ

Sprzątanie i dekontaminacja pomieszczeń
szpitalnych oraz sprzętu użytkowego

Q – KZ 1.3; KZ 1.4

PN EN ISO 9001 / 7.5.1

wydanie 5 / str.  2 z 21

1. Cel procedury

Stworzenie czystego i bezpiecznego dla pacjenta środowiska szpitalnego poprzez wykonanie
zabiegów  mycia,  oczyszczania  i  dezynfekcji  powierzchni  pomieszczeń  i  urządzeń  
szpitalnych.

2. Zakres obowiązywania

Procedura  obowiązuje  we  wszystkich  oddziałach/  poradniach/  pracowniach/  gabinetach  
Szpitala.

3. Terminologia

3.1 Sprzątanie  – proces,  który ma  na  celu  utrzymanie  pomieszczenia  w czystości  oraz
uniknięcie  gromadzenia  się  zanieczyszczeń mechanicznych  (kurz,  substancje  organiczne)
wraz z biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi.

3.2  Dekontaminacja  –  proces  niszczenia  biologicznych czynników  chorobotwórczych
przez mycie, dezynfekcję lub sterylizację.

3.3 Mycie – proces dekontaminacji, usuwający zarówno zabrudzenia (brud, kurz, substancje
organiczne), jak i pewną ilość biologicznych czynników chorobotwórczych.

3.4 Dezynfekcja — proces redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych przez
zastosowanie metod fizycznych i chemicznych.

3.5 Dezynfekcja niskiego stopnia – proces redukcji wegetatywnych form bakterii (oprócz
Mycobacterium  tuberculosis),  wirusów  osłonkowych  (HBV,  HCV,  HIV)  i  grzybów;
oznaczenie działania preparatu B, F.

3.6  Dezynfekcja  średniego  stopnia –  proces  redukcji  wegetatywnych  form wszystkich
bakterii  (w  tym  Mycobacterium tuberculosis),  wszystkich  wirusów osłonkowych  (HBV,
HCV, HIV) i bezosłonkowych (Polio, Adeno) oraz grzybów; oznaczenie działania preparatu
B, F, V, Tbc.

3.7  Kontaminacja  (skażenie) –  zanieczyszczenie  biologicznymi  czynnikami
chorobotwórczymi  powierzchni  przedmiotów,  sprzętu  i  aparatury  medycznej,  wody  lub
powietrza.

3.8 Strefy sanitarno-higieniczne w obszarze medycznym:

3.8.1  strefa   „czystości  ciągłej” –  magazyn  materiałów  sterylnych  (sterylizatornia),
magazyn zasobów czystych,

3.8.2  strefa „czystości ogólnej”  – sale chorych, gabinety lekarskie, kuchenki oddziałowe,
jadalnie,  izba  przyjęć,  zakład  diagnostyki  radiologicznej,  pracownia  eeg,   korytarze
komunikacji wewnętrznej, winda transportowa,
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3.8.3  strefa   „czystości  zmiennej” –  gabinety  zabiegowe,  sale  intensywnej  opieki
medycznej,  poradnia  chirurgii  ogólnej,  pracownia  endoskopii,  pracownie  ogólne
laboratorium, sterylizatornia, oddziały o podwyższonym ryzyku zakażenia (dla chorych na
gruźlicę, detoksykacyjny dla narkomanów), sale chorych izolowanych z powodu zakażenia
lub choroby zakaźnej,

3.8.4  strefa  „ciągłego skażenia” –  toalety,  łazienki,  brudowniki,  pracownia mikrobiologii
pomieszczenia składowania odpadów.

3.9  Strefy  sanitarno-higieniczne  w  obszarze  technicznym  i  administracyjno-
gospodarczym:

3.9.1 strefa  „czystości ciągłej” – magazyn medyczny (materiały sterylne i czyste),

3.9.2  strefa  „czystości  ogólnej”  –  korytarze  ogólnodostępne,  klatki  schodowe,  winda  
osobowa, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia techniczne.

3.9  Strefa dotykowa – część powierzchni wydzielone ze względu na zwiększony poziom
ryzyka przeniesienia zakażenia; powierzchnie te ze względu na przeznaczenie są najczęściej
dotykane  przez  ręce  pracowników,  pacjentów,  osoby  odwiedzające  (ramy  łóżek,  szafki
przyłóżkowe,  powierzchnie  robocze,  pochwyty,  poręcze,  klamki,  włączniki  elektryczne,
baterie umywalkowe, prysznicowe, dozowniki z mydłem i preparatem dezynfekcyjnym do
rąk, słuchawki telefonów).

3.10 Pomieszczenie porządkowe - pomieszczenie wyposażone w zlew z baterią służące do
przechowywania  środków  czystości  oraz  preparatów  dezynfekcyjnych  i  myjących,
przygotowywania ich roztworów roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzętu do sprzątania.

3.11 Sprzątanie codzienne (rutynowe) - wykonywanie czynności sprzątania w czasie ich
normalnego funkcjonowania.

3.12 Sprzątanie okresowe (gruntowne) – wykonywane w określonych terminach (zgodnie
z obowiązującym planem higieny) lub związane z określoną sytuacją epidemiologiczną (np.
dezynfekcja końcowa w pomieszczeniu izolacji, pomieszczeń oddziału w celu wygaszenia
ogniska epidemicznego zakażeń).

4. Kompetencje

4.1 Salowa (pracownik oddziału) jest odpowiedzialny za:

4.1.1 Utrzymanie czystości pomieszczeń oraz sprzętu użytkowego zgodnie z obowiązującą
procedurą i planem higieny.

4.1.2 Stosowanie preparatów dezynfekcyjnych i myjących zgodnie z zaleceniem producenta
i obowiązującą procedurą.

4.1.3 Potwierdzenie wykonania czynności sprzątania okresowego.
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4.2 Salowa (pracownik firmy zewnętrznej) jest odpowiedzialny za:

4.2.1 Utrzymanie czystości pomieszczeń oraz sprzętu użytkowego zgodnie z obowiązującą
procedurą i planem higieny.

4.2.2 Potwierdzenie wykonania czynności sprzątania codziennego i okresowego.

4.3 Pielęgniarka oddziałowa jest odpowiedzialna za:

4.3.1 Nadzór bieżący nad czystością w oddziale i postępowaniem ze sprzętem i środkami do
utrzymania czystości oraz realizacją procedury. 

4.3.2 Sporządzenie planu higieny dla oddziału.

4.3.3 Planowanie okresowego sprzątania  pomieszczeń i  wyposażenia oddziału i  kontrolę
jego wykonania.

4.3.4  Szkolenie  pracowników  odpowiedzialnych  za  utrzymanie  czystości  na  stanowisku
pracy.

4.4  Zespół  Kontroli  Zakażeń  Szpitalnych/  Pielęgniarka  Naczelna/  asystent  ds.
sanitarno-epidemiologicznych są odpowiedzialni za:

4.4.1  Kontrolowanie  utrzymania  czystości  w  oddziałach  i  innych  komórkach  
organizacyjnych działalności medycznej. 

4.4.2 Organizowanie szkoleń dla pracowników z zakresu sprzątania i dekontaminacji.

4.5 Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego jest odpowiedzialny za:

4.5.1 Nadzór nad realizacją usługi sprzątania świadczoną przez firmę zewnętrzną.

4.6 Apteka/ Dział Administracyjno-Gospodarczy są odpowiedzialne za: 

4.6.1  Bieżące  zapewnienie  preparatów  dezynfekcyjnych  i  myjących  oraz  sprzętu  do  
sprzątania i dezynfekcji zgodnie z zakresem swojej działalności.

5. Opis – tryb postępowania.

5.1 Sprzątanie i dekontaminacja pomieszczeń oraz sprzętu użytkowego w celu utrzymania
czystości  w  Szpitalu  Neuropsychiatrycznym  wykonywane  jest  przez  personel  szpitalny
(sanitariuszy/ salowych) oraz personel firmy zewnętrznej realizującej usługę sprzątania.

5.2 Utrzymanie czystości prowadzone jest na podstawie planu higieny sporządzonego dla
danej komórki organizacyjnej (wzór określa załącznik nr 1 do procedury).

5.3 Plan higieny przygotowywany jest w oparciu o podział pomieszczeń szpitalnych obszaru
medycznego ze względu na:

5.3.1 Rodzaj stref sanitarnych (podział pomieszczeń wg rodzaju strefy sanitarnej stanowi
załącznik nr 2 do procedury „Podział stref sanitarnych”).
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5.3.2 Wymagane czynności do wykonania w poszczególnych pomieszczeniach (wytyczne
zawiera załącznik nr 3 do procedury „Zakres dekontaminacji” ).

5.3.3 Wykaz dostępnych w Szpitalu preparatów dezynfekcyjnych i myjących. 

5.3.4 Plan higieny dla oddziałów (z wyjątkiem oddziałów, gdzie usługę sprzątania świadczy
firma  zewnętrzna)  jest  przygotowywany  przez  Pielęgniarki  Oddziałowe  i  zatwierdzany
przez asystenta ds. sanitarno-epidemiologicznych i oświaty zdrowotnej.

5.3.5 W komórkach  organizacyjnych,  w których  usługę sprzątania  świadczą  pracownicy
firmy  zewnętrznej  obowiązuje  plan  higieny  opracowany  przez  firmę  i  dostosowany  do
procedur Szpitala.

5.4 Wykaz  preparatów dezynfekcyjnych  obejmuje  nazwę preparatu,  substancję  aktywną,
przeznaczenie  preparatu,  stężenie  i  spektrum działania  biobójczego.  „Wykaz  preparatów
dezynfekcyjnych dostępnych w Szpitalu” aktualizowany jest  raz w roku po zakończeniu
postępowania przetargowego i udostępniony do wiadomości oddziałów w formie pisemnej
oraz elektronicznej jako część Szpitalnej Listy Leków. 

5.5 „Wykaz profesjonalnych preparatów myjących dostępnych w Szpitalu” obejmuje nazwę
preparatu oraz jego przeznaczenie. Wykaz aktualizowany jest raz w roku po zakończeniu
postępowania  przetargowego  i  udostępniony  do  wiadomości  oddziałów
w formie elektronicznej (załącznik nr 4 do procedury).

5.6  „Wykaz  środków  (preparatów  dezynfekcyjnych,  myjących  i  czyszczących),  które
zostaną użyte przez firmę zewnętrzną do realizacji usługi sprzątania” udostępniony jest po
zakończeniu  postępowania  przetargowego  w  formie  elektronicznej  do  wiadomości
oddziałów (załącznik nr 5 do procedury).

5.7  Preparaty  dezynfekcyjne  są  dostępne  i  pobierane  do  oddziałów  i  innych  komórek
organizacyjnych w Aptece Szpitala.

5.8  Profesjonalne  preparaty  myjące  i  czyszczące  oraz  sprzęt  niezbędny  do  utrzymania
czystości są dostępne i pobierane do oddziałów w Magazynie gospodarczym Szpitala. 

5.9  Częstotliwość  wykonywania  czynności  szczegółowych  w  poszczególnych  strefach
sanitarnych  uzależniona  jest  od  istniejącego  zagrożenia,  zgodnie  z  „Wytycznymi  dot.
częstotliwości  czynności  szczegółowych  w  celu  utrzymania  bieżącej  czystości
pomieszczeń” (załącznik nr 6 do procedury).

5.10 Podczas pracy z użyciem preparatów dezynfekcyjnych i myjących należy postępować
zgodnie  z  „Zasadami  przygotowania  i  stosowania  preparatów  do  mycia  i  dezynfekcji
powierzchni” (załącznik nr  7).
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5.11  Przed  rozpoczęciem  pracy  z  preparatami  dezynfekcyjnymi  i  myjącymi  personel
powinien zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcjach użytkowania oraz kartach
charakterystyki preparatów.

5.11.1  Karty  charakterystyki  dla  preparatów  dezynfekcyjnych  używanych  w  Szpitalu
aktualizowane są raz w roku po zakończeniu postępowania przetargowego i udostępnione
do  wiadomości  oddziałów  w  formie  elektronicznej.  Komplet  kart  charakterystyki
preparatów dezynfekcyjnych w formie pisemnej znajduje się w Izbie przyjęć i jest dostępny
całodobowo (załącznik nr 8).

5.11.2 Personel potwierdza własnoręcznym podpisem  fakt zapoznania się z instrukcjami
użytkowania preparatów dezynfekcyjnych oraz kartami charakterystyki  preparatów (wzór
formularza potwierdzenia stanowi załącznik nr 9).

5.12 W czasie wykonywania czynności sprzątania obowiązuje przestrzeganie zaleceń, które
zawiera  załącznik  nr  10  do  procedury  „Zasady  sprzątania  i  postępowania  ze  sprzętem
służącym do utrzymania czystości”.

5.13  W  przypadku  zanieczyszczenia  powierzchni  materiałem  biologicznym  obowiązują
zasady,  które  zawiera  załącznik  nr  11  „Postępowanie  w  przypadku  zanieczyszczenia
powierzchni krwią lub innym materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym”.

5.14 Wszystkie pomieszczenia podlegają sprzątaniu przez wyznaczony personel, zgodnie  
z harmonogramem dla poszczególnych stref sanitarnych, rozkładem pracy oddziału oraz  
z zasadami sprzątania.

5.14.1  Wykonanie  czynności  sprzątania  wykonywane  przez  personel  Szpitala  jest
nadzorowane na bieżąco przez osoby przełożone i podlega okresowej kontroli wewnętrznej.

5.14.2  Wykonanie  czynności  sprzątania  świadczone  przez  personel  firmy  zewnętrznej
podlega  codziennemu  dokumentowaniu  w  formularzu  „Potwierdzenie  wykonania  prac”
zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 12

5.15 Zasady wykonania gruntownego sprzątania okresowego pomieszczenia.

5.15.1  Gruntowne  sprzątanie  okresowe  należy  wykonywać  dla  każdego  pomieszczenia
oddziałów 4 razy w roku i częściej w przypadku:

5.15.1.1. Zakończenia prac remontowych w pomieszczeniu – każdorazowo.

5.15.1.2 Sal intensywnej terapii/ intensywnego nadzoru – 1 raz w miesiącu.

5.15.1.3  Pomieszczeń  izolacji  pacjenta  –  po  zakończeniu  izolacji  i  w  trakcie,  jeżeli
zastosowana procedura izolacji trwa dłużej niż 1 miesiąc.

5.15.2  Gruntowne sprzątanie okresowe pomieszczenia obejmuje:
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5.15.2.1 Mycie wszystkich powierzchni z odsunięciem mebli, mycie mebli i wyposażenia,
mycie aparatury i sprzętu medycznego, drzwi, grzejników, opraw oświetleniowych, kratek
wentylacyjnych, okien i siatek okiennych.

5.15.2.2 Mycie i czyszczenie wertikali/ rolet okiennych i innych osłon.

5.15.2.3  Odkamienianie  powierzchni  wyposażenia  i  doczyszczanie  fug  w  gabinetach
zabiegowych i pomieszczeniach sanitarnych.

5.15.2.4 Konserwacja i nabłyszczanie podłóg.

5.15.3  Wykonanie  gruntownego  sprzątania  okresowego  podlega  dokumentowaniu
w formularzu „Protokół wykonania sprzątania okresowego” zgodnie z wzorem w załączniku
nr 13.

6. Dokumenty związane

6.1 Ustawa z dnia 5 grudnia  2008 r.  o  zapobieganiu  oraz zwalczaniu  zakażeń i  chorób
zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.)

6.2 „Zasady utrzymania czystości w zakładach opieki zdrowotnej Rekomendacje procedur 
utrzymania czystości” Warszawa 2008 r. 

7. Załączniki

Nr 1 Plan higieny - wzór

Nr 2 Podział stref sanitarnych

Nr 3 Zakres czynności dekontaminacji

Nr 4 Wykaz profesjonalnych preparatów myjących dostępnych w Szpitalu -dołączony na 
osobnym druku

Nr 5 Wykaz preparatów dezynfekcyjnych,  myjących i czyszczących zapewnianych przez
firmę zewnętrzną 

Nr 6 Wytyczne dot. częstotliwości czynności szczegółowych w celu utrzymania bieżącej
czystości pomieszczeń i wyposażenia

Nr 7 Zasady przygotowania i stosowania preparatów  do mycia i dezynfekcji powierzchni

Nr 8 Karty charakterystyki preparatów dezynfekcyjnych.

Nr 9 Potwierdzenie zapoznania się z instrukcjami użytkowania i kartami charakterystyki –
wzór

Nr 10 Zasady sprzątania pomieszczeń i wyposażenia
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Nr  11  Postępowanie  w  przypadku  zanieczyszczenia  powierzchni  krwią  lub  innym
materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym 

Nr 12 Potwierdzenie wykonania prac

Nr 13 Protokół wykonania gruntownego sprzątania okresowego
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Załącznik nr 1 /Q-KZ 1.3; KZ 1.4 

..................................................................................................................
Nazwa komórki organizacyjnej

PLAN HIGIENY 

CO?
(pomieszczenie,
powierzchnia,

sprzęt)

JAK?
(czynność)

CZYM?
(środki myjące,

preparaty
dezynfekcyjne,

sprzęt)

KIEDY?
(częstotliwość)

KTO?
(odpowiedzialny)

.................................
Data sporządzenia

....................................................................................
Podpis osoby sporządzającej

....................................................................................
Podpis osoby zatwierdzającej
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Załącznik nr 2 / Q-KZ 1.3; KZ 1.4 

PODZIAŁ STREF SANITARNYCH

STREFA I STREFA II STREFA III STREFA IV

CZYSTOŚCI
CIĄGŁEJ

CZYSTOŚCI OGÓLNEJ CZYSTOŚCI ZMIENNEJ CIĄGŁEGO
SKAŻENIA

WOLNY OD
FLORY

PATOGENNEJ

POZBAWIONY
RYZYKA

NISKIEGO RYZYKA WYSOKIEGO RYZYKA BARDZO
WYSOKIEGO

RYZYKA

Magazyny 
zasobów 
czystych i 
sterylnych 
(apteka, oddział, 
pralnia)

Korytarze 
wewnętrzne
Windy
Klatki schodowe
Kuchnia i 
stołówka
Biura
Sale wykładowe
Pomieszczenia 
techniczne
Szatnie
Dyżurki 
lekarskie
Dyżurki 
pielęgniarskie

Ogólne sale chorych
Pracownie diagnostyki 
nieinwazyjnej (EEG, RTG, USG, 
TK, RM)
Gabinety lekarskie – konsultacyjne, 
przychodni i izby przyjęć
Sale rehabilitacji

Gabinety zabiegowe – oddziałów, 
izby przyjęć, Poradni Chirurgii 
Ogólnej
Pododdział/ Sale intensywnej terapii
Pracownie diagnostyki inwazyjnej 
(Endoskopia)
Gabinet stomatologiczny
Pomieszczenia izolacji pacjentów
Pracownie ogólne laboratorium

Toalety i łazienki
Brudowniki
Pomieszczenia 
składowania 
odpadów, brudnej
bielizny
Pracownia 
mikrobiologii 
laboratorium

STREFA
DOTYKOWA

STREFA
BEZDOTYKO

WA

STREFA
DOTYKOWA

STREFA
BEZDOTYKO

WA

Mycie oraz
dezynfekcja

niskiego stopnia

Mycie Mycie oraz
dezynfekcja

niskiego stopnia

Mycie Mycie oraz
dezynfekcja

średniego stopnia

Mycie oraz
dezynfekcja

niskiego stopnia

Dezynfekcja
średniego stopnia

oraz mycie

Preparaty o
spektrum (B, F)

oraz V-
osłonkowe

(HBV, HCV,
HIV)

Profesjonalny
detergent

Preparaty o
spektrum (B, F)

oraz V-
osłonkowe

(HBV, HCV,
HIV)

Profesjonalny
detergent

Preparaty o
spektrum (B, V,
F, Tbc) wirusy

osłonkowe i
nieosłonkowe

Preparaty o
spektrum (B, F)

oraz V-
osłonkowe

(HBV, HCV,
HIV)

Preparaty o
spektrum (B, V,
F, Tbc) wirusy

osłonkowe i
nieosłonkowe

Z uwagi na organizację pracy zalecany jest proces jednoetapowy, wykonywany przy użyciu preparatu myjąco – dezynfekującego
nie wymagającego spłukania

W przypadku skażenia ludzkim materiałem biologicznym (krew, mocz, kał, plwocina, treść żołądkowa, płyn mózgowo-rdzeniowy)
dezynfekcja średniego stopnia (B, F, V, Tbc) wykonywana po uprzednim usunięciu materiału biologicznego
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Załącznik nr 3 /Q-KZ 1.3; KZ 1.4

ZAKRES CZYNNOŚCI DEKONTAMINACJI

CZYNNOŚĆ OBSZAR MYCIA OBSZAR DEZYNFEKCJI
NISKIEGO STOPNIA

OBSZAR DEZYNFEKCJI
ŚREDNIEGO STOPNIA

PREPARAT PROFESJONALNY
DETERGENT

PREPARATY O SPEKTRUM (B,
F) ORAZ V-OSŁONKOWE (m.in.

HBV, HCV, HIV)

PREPARATY O SPEKTRUM (B,
F, V, Tbc) o pełnym działaniu

wirusobójczym

STREFA BEZDOTYKOWA 
(podłogi, ściany, okna, inne 
powierzchnie nie mające częstego 
kontaktu z rękami personelu, 
pacjentów i odwiedzających)

Korytarze zewnętrzne
Klatki schodowe
Korytarze wewnętrzne
Windy
Kuchnia i stołówka
Biura
Sale wykładowe
Pomieszczenia techniczne
Szatnie
Magazyny zasobów czystych
Ogólne sale chorych
Pracownie diagnostyki
nieinwazyjnej
Gabinety lekarskie
Sale rehabilitacji
Pokoje socjalne personelu

Gabinety zabiegowe
Gabinety  kosultacyjne
Pracownie diagnostyki inwazyjnej
Toalety i łazienki
Sale chorych  (intensywnego 
nadzoru)
Pomieszczenia izolacji pacjenta

Brudowniki
Pomieszczenia składowania 
odpadów, brudnej bielizny

STREFA DOTYKOWA
(np. klamki, pochwyty, słuchawki 
telefoniczne, ramy łóżek, poręcze 
krzeseł, blaty robocze, baterie 
umywalkowe, dozowniki i  
otoczenie umywalki stanowisk do 
mycia rąk, zewnętrzne 
powierzchnie sprzętu i aparatury 
medycznej – pompy infuzyjne, 
respiratory, inhalatory, 
kardiomonitory itp.), leżanki, stoły 
rehabilitacyjne

Korytarze zewnętrzne
Klatki schodowe
Kuchnia i stołówka
Biura
Sale wykładowe
Pomieszczenia techniczne
Szatnie
Pokoje socjalne personelu

Korytarze wewnętrzne
Windy
Magazyny zasobów czystych
Ogólne sale chorych
Pracownie diagnostyki 
nieinwazyjnej
Gabinety lekarskie, w tym izby 
przyjęć, przychodni
Sale rehabilitacji

Gabinety zabiegowe
Gabinet konsultacyjne
Pracownie diagnostyki inwazyjnej
Toalety i łazienki
Sale chorych  (intensywnego 
nadzoru)
Pomieszczenia izolacji pacjenta
Brudowniki
Pomieszczenia składowania 
odpadów, brudnej bielizny
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Załącznik nr 6 / Q-KZ 1.3; KZ 1.4

 
WYTYCZNE DOT. MIN. CZĘSTOTLIWOŚCI CZYNNOŚCI SZCZEGÓŁOWYCH 

W CELU UTRZYMANIA BIEŻĄCEJ CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA

Strefa/pomieszczenie/ 
powierzchnia

Czynność Minimalna częstotliwość  

Czystości ciągłej/ magazyn zasobów czystych (bielizny czystej, sprzętu medycznego)
Regały, szafy (powierzchnie półek) Dezynfekcja/ mycie 1 raz dziennie/ 1 raz w tygodniu
Ściany Mycie 1 raz w tygodniu
Podłoga Mycie 1 raz dziennie
Powierzchnie dotykowe Dezynfekcja 1 raz dziennie
Strefa ogólnej czystości/ kuchenka + jadalnia
Szafki z zewnątrz/ wewnątrz Mycie i dezynfekcja 1 raz dziennie/ 1 raz w tygodniu
Blaty robocze Mycie/ dezynfekcja Po każdym posiłku/ 1 raz dziennie
Lodówka Mycie/ dezynfekcja 1 raz w tygodniu. i w r p/ 1 raz w miesiącu
Dozowniki/ podajniki Mycie i dezynfekcja 1 raz dziennie
Umywalka/ zlewozmywak/ baterie Dezynfekcja/ mycie 1 raz dziennie/ 2 razy dziennie
Glazura wokół umywalki/ 
zlewozmywaka

Dezynfekcja/ mycie 1 raz dziennie/ 2 razy dziennie

Naczynia stołowe Mycie – dezynfekcja - mycie Po każdym posiłku
Sztućce Mycie -  dezynfekcja - mycie Po każdym posiłku
Naczynia kuchenne Mycie Po każdym posiłku
Wózek do transportu termosów Mycie/ dezynfekcja Po każdym posiłku/ 1 raz dziennie
Wózek do dystrybucji posiłków Dezynfekcja/ mycie Po każdym posiłku
Podłoga Dezynfekcja/ mycie 1 raz dziennie/ 2 razy dziennie i w r p
Ściany, drzwi, parapety Mycie i dezynfekcja 1 raz w tygodniu
Stoły konsumpcyjne – blaty Mycie/ dezynfekcja Po każdym posiłku/ 1 raz dziennie
Krzesła i stoły Mycie 1 raz w tygodniu 
Strefa ogólnej czystości/ sale chorych
Szafki przyłóżkowe – blaty/ z 
zewnątrz, wewnątrz

Mycie z dezynfekcją 1 raz dziennie/ po każdym pacjencie,
1 raz w tygodniu i w razie potrzeby

Ramy łóżek Mycie z dezynfekcją Po każdym pacjencie, 1 raz w tygodniu i w 
razie potrzeby

Materace zmywalne Mycie z dezynfekcją Po każdym pacjencie i w razie potrzeby
Materace nie zmywalne Pranie Po każdym pacjencie i w razie potrzeby
Meble, sprzęty Mycie z dezynfekcją 1 raz w tygodniu
Umywalki z baterią i dozownikiem Dezynfekcja/ mycie 1 raz dziennie/ 1 raz dziennie
Ściany Mycie i dezynfekcja 1 raz w miesiącu
Drzwi/ strefa dotykowa klamka + 
ok.20 cm wokół klamki

Mycie/ dezynfekcja 1 raz w tygodniu/ 1 raz dziennie

Podłoga Dezynfekcja/ mycie 1 raz dziennie/ 1 raz dziennie
Strefa czystości zmiennej - sale intensywnej opieki medycznej
Szafki przyłóżkowe Mycie/ dezynfekcja 1 raz dziennie/ po każdym pacjencie
Ramy łóżek Mycie/ dezynfekcja 1 raz dziennie/ po każdym pacjencie
Materace zmywalne Mycie i dezynfekcja Po każdym pacjencie i w razie potrzeby

12/21



Szpital Neuropsychiatryczny im prof. M. Kaczyńskiego
SPZOZ w Lublinie

Procedura SZJ

Sprzątanie i dekontaminacja pomieszczeń
szpitalnych oraz sprzętu użytkowego

Q – KZ 1.3; KZ 1.4

PN EN ISO 9001 / 7.5.1

wydanie 5 / str.  13 z 21

Materace niezmywalne Pranie Po każdym pacjencie i w razie potrzeby
Meble i sprzęty Mycie i dezynfekcja 1 raz dziennie
Umywalka, zlewozmywak z baterią, 
dozowniki

Dezynfekcja/ mycie 1 raz dziennie/ 1 raz dziennie

Ściany Mycie i dezynfekcja 1 raz w tygodniu
Drzwi/ strefa dotykowa klamka + 
ok.20 cm wokół klamki

Mycie/ dezynfekcja 1 raz w tygodniu/ 1 raz dziennie

Podłoga Dezynfekcja/ mycie 1 raz dziennie/ 1 raz dziennie
Strefa czystości zmiennej - gabinet zabiegowy
Blaty robocze Dezynfekcja Po zakończeniu zabiegów
Szafy, szafki – powierzchnie 
zewnątrz

Mycie i dezynfekcja 1 raz dziennie

Szafy/ szafki – powierzchnie 
wewnątrz

Mycie i dezynfekcja 1 raz w tygodniu i w razie potrzeby

Umywalka, zlewozmywak z baterią, 
dozowniki

Dezynfekcja/ mycie 1 raz dziennie/1 raz dziennie

Leżanka Dezynfekcja/ mycie Po każdym zabiegu/ 1 raz w tygodniu
Ściany, w tym oprawy 
oświetleniowe

Mycie i dezynfekcja 1 raz w tygodniu i w razie potrzeby

Drzwi/ strefa dotykowa klamka + 
ok.20 cm wokół klamki

Mycie/ dezynfekcja 1 raz w tygodniu/ 1 raz dziennie

Podłoga Dezynfekcja/ mycie 1 raz dziennie/ 1 raz dziennie
Strefa ciągłego skażenia – sanitariaty (łazienki i toalety)
Natryski, brodziki, krzesła 
kąpielowe, wanny

Dezynfekcja/ mycie 2 razy dziennie/ 1 raz dziennie

Umywalka z baterią, dozownik, 
glazura wokół umywalki

Dezynfekcja/ mycie 2 razy dziennie/ 1 raz dziennie

Urządzenia sanitarne (muszle  i 
deski sedesowe, pisuary)

Dezynfekcja/ mycie 2 razy dziennie/ 1 raz dziennie

Sprzęt i wyposażenie Mycie i dezynfekcja 1 raz dziennie
Drzwi Mycie i dezynfekcja 1 raz dziennie
Ściany Mycie i dezynfekcja 1 raz w tygodniu  i w razie potrzeby
Podłoga Dezynfekcja/ mycie 2 razy dziennie/ 1 raz dziennie
Strefa ciągłego skażenia - brudownik
Ściany Mycie i dezynfekcja 2 razy w tygodniu
Urządzenia sanitarne (zlewy, 
brodziki, muszle sedesowe)

Dezynfekcja/ mycie 2 razy dziennie/ 1 raz dziennie

Umywalki i dozowniki Dezynfekcja/ mycie 2 razy dziennie/ 1 raz dziennie
Sprzęt i wyposażenie Mycie i dezynfekcja 1 raz dziennie
Drzwi Mycie i dezynfekcja 1 raz dziennie
Podłoga Dezynfekcja/ mycie 1 raz dziennie/ 1 raz dziennie
Strefa czystości ogólnej - ciągi komunikacyjne (korytarz, klatki schodowe)
Ściany Mycie 1 raz w miesiącu 
Pochwyty/ strefa dotykowa Mycie i dezynfekcja 1 raz dziennie
Meble i sprzęty Mycie 1 raz dziennie
Podłoga Mycie 1 raz dziennie 
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Strefa czystości ogólnej – gabinety lekarskie, pokoje socjalne, szatnie
Ściany Mycie 1 raz w miesiącu 
Umywalka z baterią, dozowniki, 
strefa dotykowa

Mycie i dezynfekcja 1 raz dziennie

Meble i sprzęty Mycie 1 raz dziennie
Podłoga Mycie 1 raz dziennie 
Powierzchnie, sprzęt różny
Przeszklenia Mycie 1 raz dziennie
Okna Mycie 1 raz na 3 miesiące
Parapety/ lufciki Mycie 1 raz dziennie
Grzejniki Mycie 1 raz w miesiącu
Oprawy oświetleniowe, klosze, 
kinkiety

Mycie 1 raz w miesiącu i w razie potrzeby

Pojemniki na odpady Mycie i dezynfekcja Po opróżnieniu pojemnika co najmniej 1 raz 
dziennie i  w razie potrzeby
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Załącznik nr 7 / Q-KZ 1.3; KZ 1.4

ZASADY PRZYGOTOWANIA I STOSOWANIA PREPARATÓW  
DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

1. Preparaty  dezynfekcyjne  należy  przechowywać  w oddziale  w  miejscach  wyznaczonych,
niedostępnych  dla  osób  nie  upoważnionych,  wyłącznie  w  oryginalnych  i  szczelnie
zamkniętych pojemnikach., 

2. Przy sporządzaniu roztworów należy postępować zgodnie z instrukcją producenta preparatu
(stężenie,  temperatura  wody),  nie  można  mieszać  różnych  środków  myjących  lub
dezynfekcyjnych  oraz  stosować  preparatu  dezynfekcyjnego  po  upływie  terminu
przydatności do użycia.

3. Roztwory  użytkowe  preparatów  myjących  lub  dezynfekcyjnych  przygotowywać
bezpośrednio  przed  użyciem,  chyba,  że  producent  dopuszcza  okresowe przechowywanie
roztworu użytkowego.

4. Podczas przygotowywania roztworów należy stosować sprzęt ochrony osobistej wskazany
w  karcie  charakterystyki  tego  preparatu  (maska,  rękawice,  gogle,  przyłbica,  fartuch
jednorazowego użytku).

5. Roztwory  użytkowe  należy  sporządzać  w  wyznaczonych  pomieszczeniach  ze  sprawnie
działającą wentylacją (pomieszczenie porządkowe, brudownik), niedostępnych dla osób nie
upoważnionych.

6. Należy przestrzegać ustalonej kolejności przygotowania roztworu użytkowego:

- odmierzyć konieczną ilość wody, 

- dodać obliczoną i odmierzoną dozę koncentratu lub tabletek dezynfekcyjnych,

- roztwór wymieszać.

7. Podczas mycia i dezynfekcji powierzchni należy wymieniać roztwór użytkowy adekwatnie
do jego zanieczyszczenia.

8. Ograniczyć do przypadków koniecznych dezynfekcję powierzchni preparatem chlorowym w
obecności pacjentów i personelu.

9. Dezynfekcja  trudno  dostępnych  powierzchni  (kółka  aparatury  medycznej,  kółka  łóżek,
przeguby stołów rehabilitacyjnych i zabiegowych, kozetek lekarskich).

9.1 Spryskać preparatem dezynfekcyjnym do trudno dostępnych powierzchni, umyć i wysuszyć.

10. Dezynfekcja powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi (np. kozetki lekarskie).

10.1 Spryskać lub zmyć preparatem przeznaczonym do dezynfekcji powierzchni wrażliwych
na działanie alkoholi, rozprowadzić po całej powierzchni za pomocą ręcznika papierowego
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lub ściereczki lub zmyć chusteczką nasączoną preparatem dezynfekcyjnym. Pozostawić do
wyschnięcia.

11. W oddziałach ze zwiększonym ryzykiem zakażenia prątkami gruźlicy oraz do powierzchni
zanieczyszczonych  w  sposób  widoczny  nie  należy  używać  do  dezynfekcji  powierzchni
urządzeń spryskujących. Stosować dezynfekcję przez zmycie powierzchni.

12. Po zakończeniu sprzątania/ dezynfekcji powierzchni pomieszczenie wywietrzyć.
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Załącznik nr 9 / Q-KZ 1.3; KZ 1.4 

Potwierdzenie zapoznania się z instrukcjami użytkowania preparatów dezynfekcyjnych 
oraz kartami charakterystyki preparatu/ mieszaniny

..................................................................................................................
Nazwa komórki organizacyjnej

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Data Podpis
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Załącznik nr 10 / Q-KZ 1.3; KZ 1.4

ZASADY SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA

1. Sprzątanie pomieszczeń przeprowadzać należy w sposób planowy zgodnie z planem higieny
oddziału (sprzątanie codzienne, okresowe).

2. Sprzątanie  dostosować  do  codziennego  planu  pracy  oddziału/  pomieszczenia.
Nie należy wykonywać czynności sprzątania w pomieszczeniach podczas wizyty lekarskiej,
w trakcie wykonywania zabiegów, w czasie spożywania posiłków.

3. W  utrzymaniu  czystości  należy  posługiwać  się  profesjonalnym  sprzętem  porządkowym
dostosowanym  do  wymogów  higienicznych  oraz  do  rodzaju  obszaru  i  strefy  sanitarno-
higienicznej (wiadra, wózki dwuwiadrowe, mopy, nakładki, ściereczki).

4. Wydzielić  miejsce/  pomieszczenie  do  przechowywania  sprzętu  porządkowego,  środków
myjących i dezynfekcyjnych oraz przygotowywania roztworów roboczych.

5. Sprzątanie wykonywać w rękawicach ochronnych (gospodarczych).

6. Sprzątanie  wykonywać  w  kolejności  od  powierzchni  uważanych  za  najczystsze  do
najbardziej zabrudzonych.

7. Mycie  powierzchni  rozpoczynać  od  powierzchni  pionowych  i  elementów  położonych
najwyżej, poprzez parapety, kontakty, sprzęt, meble, grzejniki, jednocześnie usunąć odpady
z pojemników.

8. Do  czynności  mycia  i  dezynfekcji  powierzchni  ponadpodłogowych  należy  używać
ściereczek wielorazowego użytku, podlegających praniu i dezynfekcji oraz wydzielonych w
tym celu  wiaderek.  Sprzęt,  nakładki  na  mopy i  ścierki  mogą  być  oznakowane  trwałym
napisem określającym przeznaczenie.

9. Podłogę w pomieszczeniach myć od obrzeży do środka pomieszczenia, w stronę wyjścia,
korytarz – myć kolejno wzdłuż jedną połowę, potem drugą. Wymagany sposób mycia –
ruchy kolisto-zygzakowate tzw. „ósemki” pozwalające na zbieranie zanieczyszczeń.

10. Do  czynności  mycia  i  dezynfekcji  powierzchni  podłóg  używać  nakładek  na  mopy oraz
wózka do sprzątania wyposażonego w wiadro niebieskie – przeznaczone na czystą wodę,
wiadro  czerwone  –  przeznaczone  na  roztwór  preparatu  dezynfekcyjnego  lub  wodę
z detergentem, wyciskacz do mopa.

11. Technika mycia/ dezynfekcji przy użyciu wózka dwuwiadrowego:

11.1 Przygotować wiadro niebieskie z czystą wodą, wiadro czerwone z wodą i detergentem, 
czyste suche nakładki na mopy.
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11.2  Mop należy zanurzyć  w wiadrze czerwonym (woda z detergentem lub preparatem  
dezynfekcyjnym), odcisnąć w wyciskaczu i zmywać podłogę.

11.3 Mop spłukiwać w wiadrze niebieskim z czystą  wodą a  po odciśnięciu  zanurzyć  w
wiadrze czerwonym, ponownie odcisnąć i kontynuować mycie.

12. Sprzątanie pomieszczeń z odsunięciem mebli i sprzętu wykonywać jeden raz w tygodniu.

13.  Po  zakończeniu  sprzątania  pomieszczenia/  powierzchni  w  każdej  strefie  saniatrno-
higienicznej  należy  zdezynfekować  i  wyczyścić  wiadro/  wózek,  stelaż  do  mopa,  ścierki,
nakładki na mopy przekazać do prania w pralni.
Wykonanie dezynfekcji  i prania nakładek w oddziale dopuszcza się jedynie w przypadkach
losowych np. nie dostarczenia  czystych nakładek przez pralnię zewnętrzną.
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Załącznik nr 11 / Q-KZ 1.3; KZ 1.4

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI
KRWIĄ LUB INNYM MATERIAŁEM BIOLOGICZNYM POTENCJALNIE

ZAKAŹNYM

1. Czynności dezynfekcji powierzchni należy wykonywać przy zastosowaniu środków 
ochrony indywidualnej (rękawic).

2. W przypadku małych zanieczyszczeń powierzchni materiałem biologicznym (krew,
mocz, kał, plwocina, treść żołądkowa o objętości do 30 ml) należy:

2.1 Zasypać zanieczyszczenie preparatem chlorowym w granulacie na czas określony w  
instrukcji użytkowania preparatu.

2.2 Zebrać zanieczyszczenie wraz z preparatem materiałem higroskopijnym (lignina, ręcznik
papierowy) i usunąć do najbliższego pojemnika z odpadami medycznymi zakaźnymi.

2.3 Wykonać higieniczną dezynfekcję rąk.

2.4  Przygotować  roztwór  preparatu  dezynfekcyjnego  działającego  w  obecności  
zanieczyszczeń  organicznych  o  spektrum  działania  B,  V,  F,  Tbc  w  czasie  15  minut 
(chlorowy preparat tabletkowy) i umyć zanieczyszczoną powierzchnię. 

2.5 Po zakończeniu czynności użytą nakładkę na mopa umieścić w worku z przeznaczeniem 
prania w pralni jako materiał zakaźny (worek koloru czerwonego), sprzęt zdezynfekować  

 i umyć.

2.6 Wykonać higieniczną dezynfekcję rąk.

3. W  przypadku  większych  zanieczyszczeń  powierzchni  materiałem  biologicznym
(krew, mocz, kał, plwocina, treść żołądkowa o objętości > 30 ml) należy:

3.1  Zebrać  materiał  za  pomocą  jednorazowego  ręcznika  papierowego  lub  ligniny
i zachowując środki ostrożności usunąć do najbliższego pojemnika z odpadami medycznymi
zakaźnymi.

3.2 Wykonać higieniczną dezynfekcję rąk.

3.3 Przygotować roztwór preparatu dezynfekcyjnego działającego w obecności 
zanieczyszczeń  organicznych  o  spektrum  działania  B,  V,  F,  Tbc  w  czasie  15  minut  
(chlorowy preparat tabletkowy) i umyć zanieczyszczoną powierzchnię. 

3.4 Po zakończeniu czynności użytą nakładkę na mopa umieścić w worku z przeznaczeniem 
prania  w  pralni  jako  materiał  zakaźny  (worek  koloru  czerwonego),  używany  sprzęt  
zdezynfekować i umyć.

3.5 Wykonać higieniczną dezynfekcję rąk.  
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Załącznik Nr 12 / Q-KZ 1.3; KZ 1.4 / F 

POTWIERDZENIE WYKONANIA PRAC 

Załącznik nr 12 / Q-KZ 1.3; KZ 1.4 /  F (zwany formularzem ) dołączony do procedury na osobnym
druku.

Załącznik nr 13 /Q-KZ 1.3; KZ 1.4 / F

PROTOKÓŁ WYKONANIA GRUNTOWNEGO SPRZĄTANIA OKRESOWEGO

Załącznik nr 13 / Q-KZ 1.3; KZ 1.4 /  F (zwany formularzem ) dołączony do procedury na osobnym
druku.
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