CHECKLISTA
Kolejność wykonywania czynności sprzątających po wizycie:
1. Umyj i zdezynfekuj ręce, a następnie załóż fartuch jednorazowy, ochronę na obuwie, maseczkę
chirurgiczną oraz rękawiczki
2. Wyrzuć wszystkie użyte podczas badania materiały medyczne jednorazowe (rękawiczki, maska,
jednorazowy fartuch i czepek) do pojemnika na odpady zakaźne
3. Użyte do zabiegów ostre odpady (igły, ostrza do skalpela) wyrzuć do pojemnika z twardymi
ściankami (biohazard), a następnie umieść go zabezpieczonego przed otwarciem w koszu z
medycznymi odpadami zakaźnymi.
4. Odsuń od ścian i okien wszystkie ruchome elementy
5. Wyczyść i zdezynfekuj powierzchnie przy użyciu jednorazowych ściereczek*
6. W przypadku podajników ZZ wyjmij ręczniki jednorazowe z dozowników i umieść je w
czerwonym worku
7. Umyj i zdezynfekuj*:
• powierzchnie pionowe: ściany zmywalne (mopem), kinkiety, okna, parapety, drzwi i
kaloryfery
• wyposażenie gabinetu: unit, asystor, biurko, krzesła, szafki, drukarkę, lampy stojące,
telefon, klawiaturę i myszkę komputera oraz powierzchnie trudnodostępne (kółka, zawiasy
itp.)
• kącik sanitarny: glazurę, umywalkę, baterie umywalkowe dozowniki
• pojemnik na odpady
• podłogę na obrzeżach pomieszczenia – podłogę umyć namoczonym mopem, techniką
polegająca na prowadzeniu mopa bez odrywania go od posadzki, w kierunku do siebie
metodą ósemkową
Kolejność wykonywania czynności po zakończeniu sprzątania:
1. Zdejmij ubranie ochronne, maseczkę i rękawiczki a następnie umieść je w czerwonym worku na
odpady medyczne i zdezynfekuj ręce
2. Umyj i zdezynfekuj pozostałą część podłogi, w kierunku do wyjścia
3. Zużyte mopy umieść w osobnym białym worku opisanym pranie skażone, a następnie przekaż
do pralni
4. Umyj i zdezynfekuj również przedmioty, które zostały użyte w celu sprzątania pomieszczenia
5. Wszystkie odpady z gabinetu oraz strój ochronny włóż w dwa czerwone worki, oklej kodem
odpadów oraz danymi wytwórcy odpadów oraz umieść widoczny dopisek „MATERIAŁ
WYSOKOZAKAŹNY DLA LUDZI”. Odpady te powinny być przekazane w ciągu 24 godzin do
Firmy odbierającej odpady
6. Zdezynfekuj drogę dojścia pacjenta do pomieszczenia i jego wyjścia z przychodni (poręcze
schodów, klamki, lady itd.)
* należy użyć preparatu o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym, prątkobójczym, wirusobójczym wobec
poliowirusa, adenowirusa i norowirusa w czasie działania 30 sek – 60 sek – 5 min- 15 minut

