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1. Procedura mycia i dezynfekcji
salon, gabinet
Sposób postępowania
1. Umyj i zdezynfekuj ręce
2. Załóż odzież ochronną (maseczka, okulary, obuwie, fartuch, rękawice)
3. Przygotuj sprzęt do pracy
4. Ustaw trójkąt ostrzegawczy
5. Przygotuj roztwór roboczy do mycia i dezynfekcji (używaj trwale oznakowanych opakowań)
6. Otwórz okna w celu wywietrzenia pomieszczenia
7. Opróżnij kosze na śmieci
8. Usuń z posadzki włosy i inne zabrudzenia stałe stosując gumową miotłę fryzjerską)
9. Przetrzyj roztworem roboczym za pomocą ścierki z mikrofibry powierzchnie
ponadpodłogowe (m.in.: drzwi, klamki; ławki, siedziska; blaty robocze; stoliki; lustra)
10. Zdezynfekuj wszystkie powierzchnie dotykowe – zachowaj odpowiedni czas ekspozycji
11. Umyj podłogę za pomocą zestawu dwuwiaderkowego i mopa płaskiego, stosując metodę
ósemkową lub maszyną szorująco-zbierającą
12. Pozostaw podłogę do wyschnięcia
13. Zdezynfekuj posadzkę odpowiednim preparatem, zachowując wymagany czas ekspozycji
14. Zamknij okna
15. Usuń trójkąt ostrzegawczy
16. Ściągnij rękawiczki
17. Umyj i zdezynfekuj ręce
Po zakończonym dniu pracy należy:
1. Wyczyścić lub umyć / zdezynfekować sprzęt i narzędzia, które były stosowane
2. Mopy i ściereczki wyprać w temperaturze minimum 600C
3. Zdjąć odzież ochronną

data ………..…………………..…….

zatwierdził: …………..………………
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2. Procedura mycia i dezynfekcji,
toalety
Sposób postępowania
1. Umyj i zdezynfekuj ręce
2. Załóż odzież ochronną (maseczka, okulary, obuwie, fartuch, rękawice)
3. Przygotuj sprzęt do pracy
4. Ustaw trójkąt ostrzegawczy
5. Przygotuj roztwór roboczy do mycia i dezynfekcji (używaj trwale oznakowanych opakowań)
6. Otwórz okna w celu wywietrzenia pomieszczenia
7. Spuść wodę w muszlach klozetowych (przy zamkniętych klapach desek sedesowych)
i pisuarach; po otwarciu klap, zaaplikuj żelowy środek czyszcząco-dezynfekujący pod
krawędziami muszli i w pisuarach, rozprowadź go za pomocą szczotki i pozostaw ją
w jednej z muszli
8. Opróżnij kosze na śmieci
9. Uzupełnij ręczniki papierowe i papier toaletowy
10. Napełnij lub uzupełnij mydło w dozownikach do ¾ ich objętości
11. Przetrzyj roztworem roboczym za pomocą ścierki z mikrofibry drzwi i klamki, wyłączniki
światła, zewnętrzne powierzchnie wszystkich dozowników i podajników.
12. Umyj (w podanej kolejności) – lustra, ściany w obrębie umywalki, baterie łazienkowe,
umywalki i blaty podumywalkowe, wanny/kabiny prysznicowe, pisuary z zewnątrz, płytki
naścienne w obrębie pisuarów, deski sedesowe i muszle klozetowe; szczotką wyszoruj
wnętrze muszli i pisuarów, spuść wodę.
13. Zdezynfekuj wszystkie powierzchnie dotykowe – zachowaj odpowiedni czas ekspozycji
14. Za pomocą zestawu dwuwiaderkowego i mopa płaskiego umyj podłogę, stosując metodę
ósemkową
15. Pozostaw podłogę do wyschnięcia
16. Zdezynfekuj posadzkę odpowiednim preparatem, zachowując wymagany czas ekspozycji
17. Wlej do kratek ściekowych preparat dezynfekujący
18. Zamknij okna
19. Usuń trójkąt ostrzegawczy
20. Ściągnij rękawiczki
21. Umyj i zdezynfekuj ręce
Po zakończonym dniu pracy należy:
1. Wyczyść lub umyj / zdezynfekuj sprzęt i narzędzia, które były stosowane.
2. Mopy i ściereczki wyprać w temperaturze minimum 600C
3. Zdejmij odzież ochronną

data ………..…………………..…….

zatwierdził: …………..………………
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3. Procedura mycia i dezynfekcji,
pojemniki (kosze) na odpady
Sposób postępowania
1. Umyj i zdezynfekuj ręce
2. Załóż odzież ochronną (maseczka, okulary, obuwie, fartuch, rękawice)
3. Przygotuj sprzęt do pracy
4. Ustaw trójkąt ostrzegawczy
5. Przygotuj roztwór roboczy do mycia i dezynfekcji (używaj trwale oznakowanych
opakowań)
6. Opróżnij pojemnik (kosz) z odpadów.
7. Umyj powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne pojemnika (kosza) roztworem myjącym
przy pomocy szczotki.
8. Opłucz pojemnik czystą wodą.
9. Następnie pojemnik (kosz) zdezynfekuj nanosząc na powierzchnie wewnętrzne roztwór
preparatu do dezynfekcji.
10. Zachowaj wymagany czas ekspozycji.
11. Po zadanym czasie wytrzyj pojemnik do sucha.
12. Załóż nowy worek.
13. Usuń trójkąt ostrzegawczy
14. Ściągnij rękawiczki
15. Umyj i zdezynfekuj ręce
Po zakończonym dniu pracy należy:
1. Wyczyść lub umyj / zdezynfekuj sprzęt i narzędzia, które były stosowane.
2. Mopy i ściereczki wyprać w temperaturze minimum 600C
3. Zdejmij odzież ochronną

data ………..…………………..…….

zatwierdził: …………..………………
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4. Wykaz środków myjących

Wykaz środków myjących stosowanych w
………………………………………………………………………………….
(nazwa placówki)

Nazwa preparatu

Zastosowanie

Stężenie

Zakres działania

data ………..…………………..…….

zatwierdził: …………..………………
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5. Wykaz środków dezynfekcyjnych

Wykaz środków dezynfekcyjnych stosowanych w
………………………………………………………………………………….
(nazwa placówki)

Nazwa preparatu

Zastosowanie

Stężenie

Czas
ekspozycji

Zakres
działania

B – bakterie;
F- grzyby
V- wirusy;
Tbc – prątki gruźlicy;
S – spory
data ………..…………………..…….

zatwierdził: …………..………………
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6. Procedura postępowania ze sprzętem
służącym do utrzymania czystości

Sposób postępowania
1. Sprzęt do sprzątania ma zapewnić skuteczne i szybkie usuwanie zanieczyszczeń oraz
eliminować możliwość przenoszenia drobnoustrojów do kolejno sprzątanych pomieszczeń.
2. Sprzęt przeznaczony do sprzątania ma być zawsze przed pracą czysty i suchy.
3. Nie wolno rozpoczynać pracy sprzętem mokrym.
4. Wiadra po zakończonej pracy umyć, zdezynfekować i wysuszyć.
5. Mopy wyprać, zdezynfekować i wysuszyć.

data ………..…………………..…….

zatwierdził: …………..………………
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7. Dane kontaktowe VOIGT

Stanowisko

Region

Telefon

Key account manager

Cała Polska

+48 668 179 775

Doradca Handlowy

Województwo:
lubuskie, dolnośląskie,
opolskie

+48 600 056 472

Doradca Handlowy

Województwo:
mazowieckie, podlaskie

+48 602 621 955

Doradca Handlowy

Województwo:
śląskie, małopolskie

+48 660 637 876

Doradca Handlowy

Doradca Handlowy

Doradca Handlowy

Województwo:
kujawsko-pomorskie,
wielkopolskie, łódzkie
Województwo:
warmińsko-mazurskie,
pomorskie,
zachodniopomorskie
Województwo:
podkarpackie, lubelskie,
świętokrzyskie

+48 660 569 539

+48 539 971 310

+48 539 971 312
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