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I. Pokoje pacjentów z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia zakażenia 
szpitalnego, oraz sale intensywnego nadzoru i intensywnej terapii, sale 
wybudzeniowe. 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie 
7 razy w 
tygodniu 

 

Wyniesienie odpadów 

komunalnych 

Zdjąć worek z odpadami ze stelaża 

i umieścić go w zbiorczym 

worku wiszącym na wózku do 

sprzątania 

Wycieranie na mokro stref 

dotykowych: stojaków na 

kroplówki, szafek 

przyłóżkowych z zewnątrz, 

luster, stołów, stołków, krzeseł, 

parapetów, kasetonów, 

stołków, krzeseł, kasetonów, 

pojemników na mydło, kranów i 

umywalek, glazury wokół 

umywalki, drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać 
wymienione powierzchnie.  Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 
umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 
zasady, jedno pomieszczenie jedna 
ścierka. Nie płukać użytej ścierki 
ponownie.  
Wykonanie:  

Nanieść preparat do mycia ceramiki lub 

stali na ścierkę, trzeć powierzchnię 

ruchem według własnego uznania. 

spłukać wodą. wyżąć ścierkę,  Po użyciu 

ścierkę umieścić w worku z innymi 

ścierkami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

Mycie przez mopowanie 

podłogi, cokołu 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone 

roztworem detergentu i ruchem 

posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie 

płukać użytego mopa lub nasadkę 

ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę 

umieścić w worku z innymi mopami i 

nasadkękami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady jeden mop lub 

nasadkę, jedno pomieszczenie 

Dezynfekcja przez 

mopowanie 

wodorozcieńczalnym 

środkiem 

dezynfekcyjnym o 

aktywności 

przeciwbakteryjnej i 

przeciwdrożdżakowej, 

gdy powierzchnia 

zanieczyszczona 

została kałem, 

moczem, krwią, 

wymiocinami: 

Zebrać kał, mocz, krew, wymiociny 
dostępnym sorbentem np. ligniną. Wyjąć 
mop lub nasadkę nasączone roztworem 
środka dezynfekcyjnego, o aktywności 
przeciwbakteryjnej1), , 
przeciwdrożdżakowej 2) oraz 
przeciwwirusowej 3), , 
i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć 

podłogę. Nie płukać użytego mopa lub 

nasadkę ponownie.  Po użyciu mop lub 

nasadkę nasadkę umieścić w worku z 

innymi mopami i nasadkami 

przeznaczonymi do prania 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2. trzy razy 
dziennie 
codziennie 7 razy 
w tygodniu 

 

Wycieranie na mokro 

stojaków na kroplówki, 

szafek przyłóżkowych z 

zewnątrz, stołów, 

stołków, krzeseł, 

pojemników na mydło, 

kranów, klamki, poręczy 

łóżek, drabinek łóżek, 

wyłączników oświetlenia 

o klasie zabezpieczenia 

co najmniej IP64, 

wyłączników drzwi 

automatycznych 

Wyjąć chusteczkę jednorazowego użytku 
nasączoną dezynfektantem, o aktywności: 
przeciwbakteryjnej z przeciwprątkową włącznie 
4),  
Przeciwdrożdżakowej 5) ,  
przeciwwirusową3),  
przeciw zarodnikom Clostridium difficile.    
Przecierać wymienione powierzchnie.  Po użyciu 
chusteczkę umieścić w worku. Przestrzegać 
zasady, jeden czyszczony przedmiot - jedna 
chusteczka. 

 

3.Po wypisie 
pacjenta 
ze 
szpitala 

Mycie szafki i 

dezynfekcja 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć 
i przecierać wymienione powierzchnie.  Nie 
płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 
umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, 
jedna szafka jedna ścierka.  Usunąć resztki 
detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 
umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, 
jedna szafka - jedna ścierka. Po wyschnięciu 
wody szafkę dezynfekować chusteczką 
jednorazowego użytku nasączoną 
dezynfektantem, o aktywności: 
przeciwbakteryjnej z przeciwprątkową włącznie4, 
przeciwdrożdżakowej5  
przeciwwirusową3)   
przeciw zarodnikom Clostridium difficile6).    
Przecierać wymienione powierzchnie.  Po użyciu 
chusteczkę umieścić w worku. Przestrzegać 
zasady, jeden czyszczony przedmiot - jedna 
chusteczka. 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

4. Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać drzwi. 

Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 

innymi ścierkami przeznaczonymi do 

prania. Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

5.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć grzejnik. 

Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem 

6. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, 

wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na oprawę. 

Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą 

ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  

ramę okna i futrynę. Otworzyć okno.  

Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić 

brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. 

Okno zostawić otwarte lub zamknięte 

według własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki 

wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych 

farbą 

wodoodporną, 

lub wyłożonych 

ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać ścianę 

1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 

14561, 

2) aktywność przeciwdrożdżakowa (nie przeciwgrzybicza) potwierdzona badaniem, w warunkach 

brudnych opisanych w PN EN 14562, 

3) aktywność przeciwwirusowa (nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów 

osłonkowych) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476 

4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (aktywność nie przeciw prątkom 

gruźlicy) , potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. 

W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobaterium terrae i Myconacterium 

avium ma być ≥104,0 

5) aktywność przeciwdrożdżakową (nie przeciwgrzybicza)  potwierdzona badaniem opisanym w PN 

EN 16615, warunkach czystych 

6) aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 

16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników ≥103,0 w warunkach czystych 
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II. Pokoje pacjentów z małym prawdopodobieństwem wystąpienia zakażenia 

szpitalnego. 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie 
7 razy w 
tygodniu 

 

Wyniesienie odpadów 

komunalnych 

Zdjąć worek z odpadami ze stelaża 

i umieścić go w zbiorczym 

worku wiszącym na wózku do 

sprzątania 

Wycieranie na mokro 

stref dotykowych: 

stojaków na 

kroplówki, szafek 

przyłóżkowych z 

zewnątrz, luster, 

stołów, stołków, 

krzeseł, parapetów, 

kasetonów, stołków, 

krzeseł, kasetonów, 

pojemników na 

mydło, kranów i 

umywalek, glazury 

wokół umywalki, 

drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać 
wymienione powierzchnie.  Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 
umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 
zasady, jedno pomieszczenie jedna 
ścierka. Nie płukać użytej ścierki 
ponownie.  
Wykonanie:  

Nanieść preparat do mycia ceramiki lub 

stali na ścierkę, trzeć powierzchnię 

ruchem według własnego uznania. 

spłukać wodą. wyżąć ścierkę,  Po użyciu 

ścierkę umieścić w worku z innymi 

ścierkami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

Mycie przez mopowanie 

podłogi, cokołu 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone 

roztworem detergentu i ruchem 

posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie 

płukać użytego mopa lub nasadkęka 

ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę 

umieścić w worku z innymi mopami i 

nasadkękami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady jeden mop lub 

nasadkę, jedno pomieszczenie 

Dezynfekcja przez 

mopowanie 

wodorozcieńczalnym 

środkiem 

dezynfekcyjnym o 

aktywności 

przeciwbakteryjnej i 

przeciwdrożdżakowej, 

gdy powierzchnia 

zanieczyszczona 

została kałem, 

moczem, krwią, 

wymiocinami: 

Zebrać kał, mocz, krew, wymiociny 

dostępnym sorbentem np. ligniną. Wyjąć 

mop lub nasadkę nasączone roztworem 

środka dezynfekcyjnego, o aktywności 

przeciwbakteryjnej1), , 

przeciwdrożdżakowej2 oraz 

przeciwwirusowej3)  i ruchem posuwisto-

zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać 

użytego mopa lub nasadkęka ponownie.  

Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w 

worku z innymi mopami i nasadkękami 

przeznaczonymi do prania. 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2.Po wypisie 
pacjenta 
ze 
szpitala 

Mycie szafki i 

dezynfekcja 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć 
i przecierać wymienione powierzchnie.  Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 
umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, 
jedna szafka jedna ścierka.  Usunąć resztki 
detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 
umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, 
jedna szafka - jedna ścierka. Po wyschnięciu wody 
szafkę dezynfekować chusteczką jednorazowego 
użytku nasączoną dezynfektantem, o aktywności: 
przeciwbakteryjnej z przeciwprątkową włącznie4, 
przeciwdrożdżakowej5),  
przeciwwirusową3)   
przeciw zarodnikom Clostridium difficile6).    
Przecierać wymienione powierzchnie.  Po użyciu 

chusteczkę umieścić w worku. Przestrzegać 

zasady, jeden czyszczony przedmiot - jedna 

chusteczka. 

 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

3. Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 

wyżąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę 

umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

4.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć grzejnik. 

Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem 

5. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na mokro 

lamp oświetleniowych, po 

odłączeniu napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, wyszczotkować, 

wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę 

na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć 

mokrą ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, 

odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć  ramę okna i futrynę. 

Otworzyć okno.  Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać 

zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i 

futrynę. Okno zostawić otwarte lub 

zamknięte według własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 

kratki wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych farbą 

wodoodporną, lub 

wyłożonych ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w 

roztworze detergentu, wyżąć i 

przecierać ścianę 
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1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 

14561, 

2) aktywność przeciwdrożdżakowa (nie przeciwgrzybicza) potwierdzona badaniem, w warunkach 

brudnych opisanych w PN EN 14562, 

3) aktywność przeciwwirusowa (nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów 

osłonkowych) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476 

4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (aktywność nie przeciw prątkom 

gruźlicy) , potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. 

W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobaterium terrae i Myconacterium 

avium ma być ≥104,0 

5) aktywność przeciwdrożdżakową (nie przeciwgrzybicza)  potwierdzona badaniem opisanym w PN 

EN 16615, warunkach czystych 

6) aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 

16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników ≥103,0 w warunkach czystych 
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III. Toalety pacjentów z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia zakażenia 
szpitalnego. 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie 
7 razy w 
tygodniu 

 
 

Wyniesienie odpadów 

komunalnych 

Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i 

umieścić go w zbiorczym worku 

wiszącym na wózku do sprzątania 

Wycieranie na mokro 

miski klozetowej, deski 

sedesowej i pisuaru 

Wziąć szczotkę nanieść detergent, wymyć miskę 
klozetową wewnątrz,  Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać miskę klozetową z 
zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 
ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna 
miska klozetowa jedna ścierka. Usunąć resztki 
detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku 
z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna ścierka. 
Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i 
przecierać deskę sedesową z zewnątrz. Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w 
worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedna deska sedesowa jedna 
ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną 
wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 
ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Wziąć szczotkę nanieść 
detergent, wymyć pisuar wewnątrz. Zamoczyć ścierkę 
w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać pisuar z 
zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 
ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jeden 
pisuar jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką 
nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. 
Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna 
miska, jedna ścierka. 

 

Wycieranie na mokro: 

drzwi, kabin 

prysznicowych, 

brodzika, uchwytu dla 

niepełnosprawnych, 

glazury wokół 

umywalki i prysznica 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i 
przecierać klamkę.  Nie płukać użytej ścierki ponownie. 
Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka. Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi 
ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 
zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

 

Mycie przez  mopowanie 

podłogi 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem 
detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć 
podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkęka 
ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w 
worku z innymi mopami i nasadkękami przeznaczonymi 
do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub 
nasadkę, jedno pomieszczenie. 

 

Wycieranie lustra Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 
wyżąć i przecierać lustro 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2. Codziennie 
trzy razy 
dziennie, 7 
dni w 
tygodniu 

 

Wycieranie na mokro 

pojemników na mydło, kranów, 

klamki, dźwigni do spuszczania 

wody, wyłączników oświetlenia 

o klasie zabezpieczenia co 

najmniej IP64, uchwytu dla 

niepełnosprawnych, deski 

sedesowej 

Wyjąć chusteczkę jednorazowego użytku 
nasączoną dezynfektantem, o aktywności: 
przeciwbakteryjnej z przeciwprątkową4)  , 
przeciwdrożdżakowej5),   
przeciwwirusową3)  
przeciw zarodnikom Clostridium difficile6).    
Przecierać wymienione powierzchnie.  Po 

użyciu chusteczkę umieścić w worku. 

Przestrzegać zasady, jeden czyszczony 

przedmiot - jedna chusteczka  

 

 

 

 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

3.Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać 

drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić 

w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

4.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć 

grzejnik. Sprzątnąć podłogę z 

wody z pyłem 

5. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, 

wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na 

oprawę. Źródło światła wyjąć i 

przetrzeć mokrą ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  

ramę okna i futrynę. Otworzyć 

okno.  Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć 

ramę okna i futrynę. Okno 

zostawić otwarte lub zamknięte 

według własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 

kratki wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych 

farbą 

wodoodporną, 

lub wyłożonych 

ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w 

roztworze detergentu, wyżąć i 

przecierać ścianę 
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1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 

14561, 

2) aktywność przeciwdrożdżakowa (nie przeciwgrzybicza) potwierdzona badaniem, w warunkach 

brudnych opisanych w PN EN 14562, 

3) aktywność przeciwwirusowa (nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów 

osłonkowych) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476 

4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (aktywność nie przeciw prątkom 

gruźlicy) , potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. 

W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobaterium terrae i Myconacterium 

avium ma być ≥104,0 

5) aktywność przeciwdrożdżakową (nie przeciwgrzybicza)  potwierdzona badaniem opisanym w PN 

EN 16615, warunkach czystych 

6) aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 

16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników ≥103,0 w warunkach czystych 
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IV. Toalety pacjentów z małym prawdopodobieństwem wystąpienia zakażenia 
szpitalnego. 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie 
7 razy w 
tygodniu 

 
 

Wyniesienie odpadów 

komunalnych 

Zdjąć worek z odpadami ze 

stelaża i umieścić go w 

zbiorczym worku wiszącym 

na wózku do sprzątania 

Wycieranie na mokro miski 

klozetowej, deski 

sedesowej i pisuaru 

Wziąć szczotkę nanieść detergent, 
wymyć miskę klozetową wewnątrz,  
Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać miskę 
klozetową z zewnątrz. Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po użyciu 
ścierkę umieścić w worku z innymi 
ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedna miska 
klozetowa jedna ścierka. Usunąć 
resztki detergentu ścierką nasączoną 
wodą. Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić 
w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedna miska, 
jedna ścierka. 
Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać deskę 
sedesową z zewnątrz. Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po użyciu 
ścierkę umieścić w worku z innymi 
ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedna deska 
sedesowa jedna ścierka. Usunąć 
resztki detergentu ścierką nasączoną 
wodą. Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić 
w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Wziąć 
szczotkę nanieść detergent, wymyć 
pisuar wewnątrz. Zamoczyć ścierkę w 
roztworze detergentu, wyżąć i 
przecierać pisuar z zewnątrz. Nie 
płukać użytej ścierki ponownie. Po 
użyciu ścierkę umieścić w worku z 
innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jeden 
pisuar jedna ścierka. Usunąć resztki 
detergentu ścierką nasączoną wodą. 
Nie płukać użytej ścierki ponownie. 
Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 
innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jedna 
miska, jedna ścierka. 

 

Wycieranie na mokro: drzwi, 

kabin prysznicowych, 

brodzika, uchwytu dla 

niepełnosprawnych, 

glazury wokół umywalki i 

prysznica 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać 
klamkę.  Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić 
w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. 
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Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka. Nie 
płukać użytej ścierki ponownie. Po 
użyciu ścierkę umieścić w worku z 
innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka. 

 

Mycie przez  mopowanie 

podłogi 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone 
roztworem detergentu i ruchem 
posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. 
Nie płukać użytego mopa lub 
nasadkęka ponownie.  Po użyciu mop 
lub nasadkę umieścić w worku z 
innymi mopami i nasadkękami 
przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady jeden mop lub 
nasadkę, jedno pomieszczenie. 

 

Wycieranie lustra Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać lustro 

 

 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2. Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 

wyżąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę 

umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

3.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć grzejnik. 

Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem 

4. Co 6 
miesięcy 

 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, wyszczotkować, 

wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę 

na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć 

mokrą ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, 

odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć  ramę okna i futrynę. 

Otworzyć okno.  Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać 

zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i 

futrynę. Okno zostawić otwarte lub 

zamknięte według własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki 

wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych 

farbą 

wodoodporną, 

lub wyłożonych 

ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać ścianę 
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V. Pokoje pacjentów z chorobą zakaźną/ izolatki – (należy uwzględnić wskazania 
Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych NIO ) 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie 
7 razy w 
tygodniu 

 

Wyniesienie odpadów 

komunalnych 

Zdjąć worek z odpadami ze stelaża 

i umieścić go w zbiorczym 

worku wiszącym na wózku do 

sprzątania 

Wycieranie na mokro 

stref dotykowych: 

stojaków na 

kroplówki, szafek 

przyłóżkowych z 

zewnątrz, luster, 

stołów, stołków, 

krzeseł, parapetów, 

kasetonów, stołków, 

krzeseł, kasetonów, 

pojemników na 

mydło, kranów i 

umywalek, glazury 

wokół umywalki, 

drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać 
wymienione powierzchnie.  Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 
umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 
zasady, jedno pomieszczenie jedna 
ścierka. Nie płukać użytej ścierki 
ponownie.  

Wykonanie:  

Nanieść preparat do mycia 

ceramiki lub stali na ścierkę, 

trzeć powierzchnię ruchem 

według własnego uznania. 

spłukać wodą. wyżąć ścierkę,  

Po użyciu ścierkę umieścić w 

worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

Mycie przez mopowanie 

podłogi, cokołu 

Wyjąć mop lub nasadkę 

nasączone roztworem 

detergentu i ruchem posuwisto-

zwrotnym trzeć podłogę. Nie 

płukać użytego mopa lub 

nasadkęka ponownie.  Po 

użyciu mop lub nasadkę 

umieścić w worku z innymi 

mopami i nasadkękami 

przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady jeden 

mop lub nasadkę, jedno 

pomieszczenie 

Dezynfekcja przez 

mopowanie 

wodorozcieńczalnym 

środkiem 

dezynfekcyjnym o 

aktywności 

przeciwbakteryjnej i 

przeciwdrożdżakowej, 

gdy powierzchnia 

zanieczyszczona 

została kałem, 

moczem, krwią, 

wymiocinami: 

Zebrać kał, mocz, krew, wymiociny 
dostępnym sorbentem np. ligniną. Wyjąć 
mop lub nasadkę nasączone roztworem 
środka dezynfekcyjnego, o aktywności 
przeciwbakteryjnej1, 
przeciwdrożdżakowej2 oraz 
przeciwwirusowej3, 
i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć 

podłogę. Nie płukać użytego mopa lub 

nasadkęka ponownie.  Po użyciu mop lub 

nasadkę umieścić w worku z innymi 

mopami i nasadkękami przeznaczonymi 

do prania 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2. trzy razy 

dziennie 

codziennie, 

7 razy w 

tygodniu 

 

Wycieranie na mokro 

stojaków na kroplówki, szafek 

przyłóżkowych z zewnątrz, 

stołów, stołków, krzeseł, 

pojemników na mydło, 

kranów, klamki, poręczy 

łóżek, drabinek łóżek, , 

wyłączników oświetlenia o 

klasie zabezpieczenia co 

najmniej IP64, wyłączników 

drzwi automatycznych 

Wyjąć chusteczkę jednorazowego użytku nasączoną 

dezynfektantem, o aktywności: przeciwbakteryjnej z 

przeciwprątkową4)  , 

przeciwdrożdżakowej5), ,  

przeciwwirusową3)  ,  

przeciw zarodnikom Clostridium difficile6).    

Przecierać wymienione powierzchnie.  Po użyciu 

chusteczkę umieścić w worku. Przestrzegać zasady, 

jeden czyszczony przedmiot - jedna chusteczka. 

 

Dezynfekcja przez 

mopowanie 

wodorozcieńczalnym 

środkiem dezynfekcyjnym o 

aktywności 

przeciwbakteryjnej i 

przeciwdrożdżakowej, gdy 

powierzchnia 

zanieczyszczona została 

kałem, moczem, krwią, 

wymiocinami: 

Zebrać kał, mocz, krew, wymiociny dostępnym 

sorbentem np. ligniną. Wyjąć mop lub nasadkę 

nasączone roztworem środka dezynfekcyjnego, o 

aktywności przeciwbakteryjnej1, 

przeciwdrożdżakowej2)  oraz przeciwwirusowej3),  

i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie 

płukać użytego mopa lub nasadkęka ponownie.  Po 

użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi 

mopami i nasadkękami przeznaczonymi do prania. 

3.Po wypisie 
pacjenta ze 
szpitala 

Mycie szafki i dezynfekcja Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i 

przecierać wymienione powierzchnie.  Nie płukać 

użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić 

w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 

prania. Przestrzegać zasady, jedna szafka jedna 

ścierka.  Usunąć resztki detergentu ścierką 

nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. 

Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi 

ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady, jedna szafka - jedna ścierka. Po wyschnięciu 

wody szafkę dezynfekować chusteczką 

jednorazowego użytku nasączoną dezynfektantem, o 

aktywności: przeciwbakteryjnej z przeciwprątkową4)  , 

przeciwdrożdżakowej5),  

przeciwwirusową3)  ,  

przeciw zarodnikom Clostridium difficile6),    

Przecierać wymienione powierzchnie.  Po użyciu 

chusteczkę umieścić w worku. Przestrzegać zasady, 

jeden czyszczony przedmiot - jedna chusteczka. 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

4. Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać 

drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić 

w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

5.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć 

grzejnik. Sprzątnąć podłogę z 

wody z pyłem 

6. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, 

wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na 

oprawę. Źródło światła wyjąć i 

przetrzeć mokrą ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  

ramę okna i futrynę. Otworzyć 

okno.  Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć 

ramę okna i futrynę. Okno 

zostawić otwarte lub zamknięte 

według własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 

kratki wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych 

farbą 

wodoodporną, 

lub wyłożonych 

ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w 

roztworze detergentu, wyżąć i 

przecierać ścianę 

1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 

14561, 

2) aktywność przeciwdrożdżakowa (nie przeciwgrzybicza) potwierdzona badaniem, w warunkach 

brudnych opisanych w PN EN 14562, 

3) aktywność przeciwwirusowa (nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów 

osłonkowych) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476 

4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (aktywność nie przeciw prątkom 

gruźlicy) , potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. 

W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobaterium terrae i Myconacterium 

avium ma być ≥104,0 

5) aktywność przeciwdrożdżakową (nie przeciwgrzybicza)  potwierdzona badaniem opisanym w PN 

EN 16615, warunkach czystych 

6) aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 

16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników ≥103,0 w warunkach czystych 
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VI. Śluzy izolatek (należy uwzględnić wskazania Zespołu Kontroli Zakażeń 
Szpitalnych NIO) 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie 

min 2 x dz. – 
oraz w 
zależności 
od rodzaju 
patogenu 
alarmowego 
- wg 
wskazań 
Zespołu 
Kontroli 
Zakażeń 
Szpitalnych 

 

Dezynfekcja stref 

dotykowych 

drzwi, klamki, 

kranów 

włączników 

światła, mebli, 

dozownika na 

mydło i środek 

dezynfekcyjny, 

podajnika na 

ręczniki, 

Przecierać chusteczką jednorazowego użytku 

nasączoną dezynfektantem, o aktywności: 

przeciwbakteryjnej z przeciwprątkową4) , 

przeciwdrożdżakowej5),  

przeciwwirusową3)  przeciw zarodnikom 

Clostridium difficile6).    

Przecierać wymienione powierzchnie.  Po 

użyciu chusteczkę umieścić w worku. 

Przestrzegać zasady, jeden czyszczony 

przedmiot - jedna chusteczka. 

Mycie i dezynfekcja 

podłogi 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone 
roztworem dezynfektantu o aktywności 
przeciwbakteryjnej1, przeciwdrożdżakowej2)  
oraz przeciwwirusowej3),  
i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. 

Nie płukać użytego mopa lub nasadkęka 

ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę 

umieścić w worku z innymi mopami i 

nasadkękami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady jeden mop lub 

nasadkę, jedno pomieszczenie 

2. Codziennie 
 

Wyniesienie 

odpadów 

Wynieść odpady do brudownika 

Mycie: umywalki, 
glazury wokół, 
drzwi. 

 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu i przecierać wymienione 
powierzchnie.  Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 
umieścić w worku z innymi 
ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka.  

 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 

kratki wentylacyjnej 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

3. Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać 

drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić 

w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

4.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć 

grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody 

z pyłem 

5. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, 

wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na 

oprawę. Źródło światła wyjąć i 

przetrzeć mokrą ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  

ramę okna i futrynę. Otworzyć 

okno.  Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, 

odspoić brud i zawiesinę zebrać 

zbierakiem. Ścierką wymyć ramę 

okna i futrynę. Okno zostawić 

otwarte lub zamknięte według 

własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 

kratki wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych 

farbą 

wodoodporną, 

lub wyłożonych 

ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w 

roztworze detergentu, wyżąć i 

przecierać ścianę 

 1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w 

PN EN 14561, 

2) aktywność przeciwdrożdżakowa (nie przeciwgrzybicza) potwierdzona badaniem, w warunkach 

brudnych opisanych w PN EN 14562, 

3) aktywność przeciwwirusowa (nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów 

osłonkowych) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476 

4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (aktywność nie przeciw prątkom 

gruźlicy) , potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. 

W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobaterium terrae i Myconacterium 

avium ma być ≥104,0 

5) aktywność przeciwdrożdżakową (nie przeciwgrzybicza)  potwierdzona badaniem opisanym w PN 

EN 16615, warunkach czystych 

6) aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 

16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników ≥103,0 w warunkach czystych 
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VII. Sale dla pacjentów z autologicznym przeszczepem szpiku. 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie 
7 razy w 
tygodniu 

 

Wyniesienie odpadów 

komunalnych 

Zdjąć worek z odpadami ze stelaża 

i umieścić go w zbiorczym 

worku wiszącym na wózku do 

sprzątania 

Wycieranie na mokro 

stref dotykowych: 

stojaków na 

kroplówki, szafek 

przyłóżkowych z 

zewnątrz, luster, 

stołów, stołków, 

krzeseł, parapetów, 

kasetonów, stołków, 

krzeseł, kasetonów, 

pojemników na 

mydło, kranów i 

umywalek, glazury 

wokół umywalki, 

drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać 
wymienione powierzchnie.  Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 
umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 
zasady, jedno pomieszczenie jedna 
ścierka. Nie płukać użytej ścierki 
ponownie.  
Wykonanie:  

Nanieść preparat do mycia ceramiki lub 

stali na ścierkę, trzeć powierzchnię 

ruchem według własnego uznania. 

spłukać wodą. wyżąć ścierkę,  Po użyciu 

ścierkę umieścić w worku z innymi 

ścierkami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

Mycie przez mopowanie 

podłogi, cokołu 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone 

roztworem detergentu i ruchem 

posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie 

płukać użytego mopa lub nasadkęka 

ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę 

umieścić w worku z innymi mopami i 

nasadkękami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady jeden mop lub 

nasadkę, jedno pomieszczenie 

Dezynfekcja przez 

mopowanie 

wodorozcieńczalnym 

środkiem 

dezynfekcyjnym o 

aktywności 

przeciwbakteryjnej i 

przeciwdrożdżakowej, 

gdy powierzchnia 

zanieczyszczona 

została kałem, 

moczem, krwią, 

wymiocinami: 

Zebrać kał, mocz, krew, wymiociny 
dostępnym sorbentem np. ligniną. Wyjąć 
mop lub nasadkę nasączone roztworem 
środka dezynfekcyjnego, o aktywności 
przeciwbakteryjnej1), , 
przeciwdrożdżakowej2)  oraz 
przeciwwirusowej3),  
i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć 

podłogę. Nie płukać użytego mopa lub 

nasadkęka ponownie.  Po użyciu mop lub 

nasadkę umieścić w worku z innymi 

mopami i nasadkękami przeznaczonymi 

do prania 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2. trzy razy 

dziennie 

codziennie 

7 razy w 

tygodniu 

 

Wycieranie na mokro 

stojaków na kroplówki, 

szafek przyłóżkowych z 

zewnątrz, stołów, stołków, 

krzeseł, pojemników na 

mydło, kranów, klamki, 

poręczy łóżek, drabinek 

łóżek, , wyłączników 

oświetlenia o klasie 

zabezpieczenia co najmniej 

IP64, wyłączników drzwi 

automatycznych 

Wyjąć chusteczkę jednorazowego użytku nasączoną 

dezynfektantem, o aktywności: przeciwbakteryjnej z 

przeciwprątkową4)  , 

przeciwdrożdżakowej5), przeciwwirusową3)  ,  

przeciw zarodnikom Clostridium difficile6).    

Przecierać wymienione powierzchnie.  Po użyciu 

chusteczkę umieścić w worku. Przestrzegać zasady, 

jeden czyszczony przedmiot - jedna chusteczka. 

 

Dezynfekcja przez 

mopowanie 

wodorozcieńczalnym 

środkiem dezynfekcyjnym o 

aktywności 

przeciwbakteryjnej i 

przeciwdrożdżakowej, gdy 

powierzchnia 

zanieczyszczona została 

kałem, moczem, krwią, 

wymiocinami: 

Zebrać kał, mocz, krew, wymiociny dostępnym 

sorbentem np. ligniną. Wyjąć mop lub nasadkę 

nasączone roztworem środka dezynfekcyjnego, o 

aktywności przeciwbakteryjnej1), 

przeciwdrożdżakowej2) oraz przeciwwirusowej3), 

 i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie 

płukać użytego mopa lub nasadkęka ponownie.  Po 

użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi 

mopami i nasadkękami przeznaczonymi do prania. 

3.Po wypisie 
pacjenta 
ze szpitala 

Mycie szafki i 

dezynfekcja 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i 

przecierać wymienione powierzchnie.  Nie płukać 

użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w 

worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedna szafka jedna ścierka.  

Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. 

Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 

umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi 

do prania. Przestrzegać zasady, jedna szafka - jedna 

ścierka. Po wyschnięciu wody szafkę dezynfekować 

chusteczką jednorazowego użytku nasączoną 

dezynfektantem, o aktywności: przeciwbakteryjnej4) , 

przeciwdrożdżakowej5), 

przeciw zarodnikom Clostridium difficile6).    

Przecierać wymienione powierzchnie.  Po użyciu 

chusteczkę umieścić w worku. Przestrzegać zasady, 

jeden czyszczony przedmiot - jedna chusteczka. 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

4. Po wypisie pacjenta ze 
szpitala 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w 

roztworze detergentu, 

wyżąć i przecierać 

drzwi. Po użyciu 

ścierkę umieścić w 

worku z innymi 

ścierkami 

przeznaczonymi do 

prania. Przestrzegać 

zasady, jedno 

pomieszczenie jedna 

ścierka. 

5. Po wypisie pacjenta ze 
szpitala 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po 

osiągnięciu ciśnienia 

nominalnego myć 

grzejnik. Sprzątnąć 

podłogę z wody z 

pyłem 

6.Po wypisie pacjenta ze 
szpitala 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, 

wypłukać strumieniem 

wody pył, 

wyszczotkować, 

wysuszyć suchą 

ścierką, założyć 

obudowę na oprawę. 

Źródło światła wyjąć i 

przetrzeć mokrą 

ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć 

ścierkę lub nasadkę, 

odspoić brud i 

zawiesinę zebrać 

zbierakiem. Ścierką 

wymyć  ramę okna i 

futrynę. Otworzyć 

okno.  Zwilżyć ścierkę 

lub nasadkę, odspoić 

brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć ramę 

okna i futrynę. Okno 

zostawić otwarte lub 

zamknięte według 

własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i 

zebrać pył z kratki 

wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych 

farbą 

wodoodporną, 

lub wyłożonych 

ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub 

mop w roztworze 

detergentu, wyżąć i 

przecierać ścianę 
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1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 

14561, 

2) aktywność przeciwdrożdżakowa (nie przeciwgrzybicza) potwierdzona badaniem, w warunkach 

brudnych opisanych w PN EN 14562, 

3) aktywność przeciwwirusowa (nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów 

osłonkowych) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476 

4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (aktywność nie przeciw prątkom 

gruźlicy) , potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. 

W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobaterium terrae i Myconacterium 

avium ma być ≥104,0 

5) aktywność przeciwdrożdżakową (nie przeciwgrzybicza)  potwierdzona badaniem opisanym w PN 

EN 16615, warunkach czystych 

6) aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 

16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników ≥103,0 w warunkach czystych 
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VIII. Pokoje zabiegowe 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2. Codziennie, 7 razy w 
tygodniu 
 
 

Wyniesienie odpadów Wynieść odpady do brudownika 

Mycie i dezynfekcja 

stref dotykowych 

drzwi, klamki, 

włączników światła, 

stojaków do 

kroplówek, oraz szaf z 

zewnątrz, dozownika 

na środek 

dezynfekcyjny i mydło, 

umywalki i glazury 

wokół, baterii. 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 
dezynfektantu o aktywności 
przeciwbakteryjnej1 i przeciwdrożdżakowej2)    
i przecierać wymienione powierzchnie.  Nie 
płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 
ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 
zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.  
 

Mycie i dezynfekcja 

podłogi. 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone 
roztworem dezynfektantu i ruchem 
posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie 
płukać użytego mopa lub nasadkęka 
ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę 
umieścić w worku z innymi mopami i 
nasadkękami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady jeden mop lub 
nasadkę, jedno pomieszczenie. 

3.Raz w tygodniu Mycie i dezynfekcja 

ścian wyłożonych 

glazurą. 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone 
roztworem dezynfektantu i ruchem 
posuwisto-zwrotnym trzeć ścianę. Nie 
płukać użytego mopa lub nasadkęka 
ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę 
umieścić w worku z innymi mopami i 
nasadkękami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady jeden mop lub 
nasadkę, jedno pomieszczenie. 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

4. Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać 

drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić 

w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

5.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć 

grzejnik. Sprzątnąć podłogę z 

wody z pyłem 

6. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, 

wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na 

oprawę. Źródło światła wyjąć i 

przetrzeć mokrą ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  

ramę okna i futrynę. Otworzyć 

okno.  Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć 

ramę okna i futrynę. Okno 

zostawić otwarte lub zamknięte 

według własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 

kratki wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych 

farbą 

wodoodporną, 

lub wyłożonych 

ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w 

roztworze detergentu, wyżąć i 

przecierać ścianę 

1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 

14561, 

2) aktywność przeciwdrożdżakowa (nie przeciwgrzybicza) potwierdzona badaniem, w warunkach 

brudnych opisanych w PN EN 14562, 

3) aktywność przeciwwirusowa (nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów 

osłonkowych) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476 

4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (aktywność nie przeciw prątkom 

gruźlicy) , potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. 

W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobaterium terrae i Myconacterium 

avium ma być ≥104,0 

5) aktywność przeciwdrożdżakową (nie przeciwgrzybicza)  potwierdzona badaniem opisanym w PN 

EN 16615, warunkach czystych 

6) aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 

16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników ≥103,0 w warunkach czystych 
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IX. Punkt pielęgniarski/pokój przygotowawczy/gabinet lekarski 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie, 7 razy w 
tygodniu, w 
przychodniach, 5 razy w 
tygodniu 
 
 
 

Wyniesienie odpadów  

Mycie i dezynfekcja: Strefy 

dotykowe drzwi, klamki, 

włączniki światła, oraz blatów, 

szaf, umywalki i glazury wokół, 

baterii. 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 
dezynfektantu o aktywności 
przeciwbakteryjnej1), , 
przeciwdrożdżakowej2)  oraz 
przeciwwirusowej3) i przecierać 
wymienione powierzchnie.  Nie 
płukać użytej ścierki ponownie. Po 
użyciu ścierkę umieścić w worku z 
innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka.  
 

Dezynfekcja aparatu 

telefonicznego 

Zamoczyć jednorazową ścierkę w 
roztworze dezynfektantu o 
aktywności przeciwbakteryjnej1), 
przeciwdrożdżakowej2) oraz 
przeciwwirusowej3) i przecierać 
telefon.  Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić 
w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka.  
 

Mycie przez mopowanie 
podłogi, cokołu 
 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone 

roztworem detergentu i ruchem 

posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. 

Nie płukać użytego mopa lub 

nasadkęka ponownie.  Po użyciu 

mop lub nasadkę umieścić w worku z 

innymi mopami i nasadkękami 

przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady jeden mop lub 

nasadkę, jedno pomieszczenie 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2. Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 

wyżąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę 

umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

3.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć grzejnik. 

Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem 

4. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, wyszczotkować, 

wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę 

na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć 

mokrą ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać 

zbierakiem. Ścierką wymyć  ramę okna i 

futrynę. Otworzyć okno.  Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać 

zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i 

futrynę. Okno zostawić otwarte lub 

zamknięte według własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki 

wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych farbą 

wodoodporną, lub 

wyłożonych ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać ścianę 

1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 

14561, 

2) aktywność przeciwdrożdżakowa (nie przeciwgrzybicza) potwierdzona badaniem, w warunkach 

brudnych opisanych w PN EN 14562, 

3) aktywność przeciwwirusowa (nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów 

osłonkowych) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476 

4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (aktywność nie przeciw prątkom 

gruźlicy) , potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. 

W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobaterium terrae i Myconacterium 

avium ma być ≥104,0 

5) aktywność przeciwdrożdżakową (nie przeciwgrzybicza)  potwierdzona badaniem opisanym w PN 

EN 16615, warunkach czystych 

6) aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 

16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników ≥103,0 w warunkach czystych 
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X. Pomieszczenia do przechowywania odpadów 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie, 7 razy w 
tygodniu 
 
 

Mycie i dezynfekcja: strefy 

dotykowe drzwi, klamki, 

włączniki światła, oraz 

Umywalka i glazura wokół, 

bateria 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 
dezynfektantu, o aktywności 
przeciwbakteryjnej1), 
przeciwdrożdżakowej2) oraz 
przeciwwirusowej3) i przecierać 
wymienione powierzchnie, i 
przecierać wymienione 
powierzchnie.  Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. Po użyciu 
ścierkę umieścić w worku z 
innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka.  
 

2. Codziennie 
 

Wyniesienie odpadów  

Mycie i dezynfekcja podłogi. Wyjąć mop lub nasadkę 
nasączone roztworem 
dezynfektantu o aktywności 
przeciwbakteryjnej1),  
przeciwdrożdżakowej2) oraz 
przeciwwirusowej3) i przecierać 
wymienione powierzchnie i 
ruchem posuwisto-zwrotnym 
trzeć podłogę. Nie płukać 
użytego mopa lub nasadkę 
ponownie.  Po użyciu mop lub 
nasadkę umieścić w worku z 
innymi mopami i nasadkękami 
przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady jeden mop 
lub nasadkę, jedno 
pomieszczenie. 
 

Wycieranie na mokro drzwi: 
 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać 
drzwi 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

3.Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać 

drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić 

w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. i 

4.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć 

grzejnik. Sprzątnąć podłogę z 

wody z pyłem 

5. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, 

wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na 

oprawę. Źródło światła wyjąć i 

przetrzeć mokrą ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  

ramę okna i futrynę. Otworzyć 

okno.  Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć 

ramę okna i futrynę. Okno 

zostawić otwarte lub zamknięte 

według własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 

kratki wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych 

farbą 

wodoodporną, 

lub wyłożonych 

ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w 

roztworze detergentu, wyżąć i 

przecierać ścianę 

1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 

14561, 

2) aktywność przeciwdrożdżakowa (nie przeciwgrzybicza) potwierdzona badaniem, w warunkach 

brudnych opisanych w PN EN 14562, 

3) aktywność przeciwwirusowa (nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów 

osłonkowych) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476 

4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (aktywność nie przeciw prątkom 

gruźlicy) , potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. 

W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobaterium terrae i Myconacterium 

avium ma być ≥104,0 

5) aktywność przeciwdrożdżakową (nie przeciwgrzybicza)  potwierdzona badaniem opisanym w PN 

EN 16615, warunkach czystych 

6) aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 

16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników ≥103,0 w warunkach czystych 
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XI. Pomieszczenie post mortem w tym sale sekcyjne w budynku patologii 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie7 razy w 
tygodniu 
 
 

Wyniesienie odpadów  

Wycieranie na mokro drzwi Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać 
drzwi. 
 

Mycie i dezynfekcja: strefy 

dotykowe drzwi, klamki, 

włączniki światła, oraz 

Umywalka i glazura wokół, 

bateria. 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 
dezynfektantu, o aktywności 
przeciwbakteryjnej1), 
przeciwdrożdżakowej2) oraz 
przeciwwirusowej3) i przecierać 
wymienione powierzchnie.  Nie 
płukać użytej ścierki ponownie. 
Po użyciu ścierkę umieścić w 
worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka 
 

Mycie i dezynfekcja podłogi. Wyjąć mop lub nasadkę 
nasączone roztworem 
dezynfektantu, o aktywności 
przeciwbakteryjnej1), , 
przeciwdrożdżakowej2) oraz 
przeciwwirusowej3) i przecierać 
wymienione powierzchnie i 
ruchem posuwisto-zwrotnym 
trzeć podłogę. Nie płukać 
użytego mopa lub nasadkę 
ponownie.  Po użyciu mop lub 
nasadkę umieścić w worku z 
innymi mopami i nasadkami 
przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady jeden mop 
lub nasadkę, jedno 
pomieszczenie. 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2.Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać 

drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić 

w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

3.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć 

grzejnik. Sprzątnąć podłogę z 

wody z pyłem 

4. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, 

wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na 

oprawę. Źródło światła wyjąć i 

przetrzeć mokrą ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  

ramę okna i futrynę. Otworzyć 

okno.  Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć 

ramę okna i futrynę. Okno 

zostawić otwarte lub zamknięte 

według własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 

kratki wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych 

farbą 

wodoodporną, 

lub wyłożonych 

ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w 

roztworze detergentu, wyżąć i 

przecierać ścianę 

1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 

14561, 

2) aktywność przeciwdrożdżakowa (nie przeciwgrzybicza) potwierdzona badaniem, w warunkach 

brudnych opisanych w PN EN 14562, 

3) aktywność przeciwwirusowa (nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów 

osłonkowych) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476 

4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (aktywność nie przeciw prątkom 

gruźlicy) , potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. 

W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobaterium terrae i Myconacterium 

avium ma być ≥104,0 

5) aktywność przeciwdrożdżakową (nie przeciwgrzybicza)  potwierdzona badaniem opisanym w PN 

EN 16615, warunkach czystych 

6) aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 

16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników ≥103,0 w warunkach czystych 
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XII. Pomieszczenie porządkowe 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie, 7 razy w 
tygodniu 
 
 

Wyniesienie odpadów 
komunalnych 

Zdjąć worek z odpadami ze 

stelaża i umieścić go w 

zbiorczym worku wiszącym na 

wózku do sprzątania 

Mycie i dezynfekcja: strefy 

dotykowe drzwi, klamki, 

włączniki światła, oraz 

umywalki i glazury wokół, 

baterii, dozownika na mydło i 

środek dezynfekcyjny, podajnik 

na ręczniki, meble, zlew 

techniczny. 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 
dezynfektantu, o aktywności 
przeciwbakteryjnej1),  
przeciwdrożdżakowej2) oraz 
przeciwwirusowej3) i przecierać 
wymienione powierzchnie i 
przecierać wymienione 
powierzchnie.  Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. Po użyciu 
ścierkę umieścić w worku z 
innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka.  
 

Wycieranie na mokro drzwi Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać 
drzwi. Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę 
umieścić w worku z innymi 
ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, 
jedno pomieszczenie jedna 
ścierka. Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2.Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać 

drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić 

w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

3.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć 

grzejnik. Sprzątnąć podłogę z 

wody z pyłem 

4. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, 

wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na 

oprawę. Źródło światła wyjąć i 

przetrzeć mokrą ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  

ramę okna i futrynę. Otworzyć 

okno.  Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć 

ramę okna i futrynę. Okno 

zostawić otwarte lub zamknięte 

według własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 

kratki wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych 

farbą 

wodoodporną, 

lub wyłożonych 

ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w 

roztworze detergentu, wyżąć i 

przecierać ścianę 

1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 

14561, 

2) aktywność przeciwdrożdżakowa (nie przeciwgrzybicza) potwierdzona badaniem, w warunkach 

brudnych opisanych w PN EN 14562, 

3) aktywność przeciwwirusowa (nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów 

osłonkowych) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476 

4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (aktywność nie przeciw prątkom 

gruźlicy) , potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. 

W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobaterium terrae i Myconacterium 

avium ma być ≥104,0 

5) aktywność przeciwdrożdżakową (nie przeciwgrzybicza)  potwierdzona badaniem opisanym w PN 

EN 16615, warunkach czystych 

6) aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 

16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników ≥103,0 w warunkach czystych 
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XIII. Brudownik  
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1.Codziennie 2 razy, 7 razy w 
tygodniu 
 
 

Mycie i dezynfekcja: strefy 
dotykowe drzwi, klamki, 
włączniki światła, 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 
dezynfektantu, o aktywności 
przeciwbakteryjnej1), , 
przeciwdrożdżakowej2)  oraz 
przeciwwirusowej3) i przecierać 
wymienione powierzchnie i 
przecierać wymienione 
powierzchnie.  Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po 
użyciu ścierkę umieścić w 
worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. 

2. Codziennie, 7 razy w 
tygodniu 
 
 

Wyniesienie odpadów i 

brudnej bielizny 

 

Mycie i dezynfekcja: mebli, 

dozownika na mydło i środek 

dezynfekcyjny, podajnika na 

ręczniki, umywalki, glazury 

wokół, myjni-dezynfektora, 

zlewu technicznego 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 
dezynfektantu, o aktywności 
przeciwbakteryjnej1),  
przeciwdrożdżakowej2)  oraz 
przeciwwirusowej3), i 
przecierać wymienione 
powierzchnie wyżąć i 
przecierać wymienione 
powierzchnie.  Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po 
użyciu ścierkę umieścić w 
worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka.  
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

3. Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać 

drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić 

w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

4.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć 

grzejnik. Sprzątnąć podłogę z 

wody z pyłem 

5. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, 

wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na 

oprawę. Źródło światła wyjąć i 

przetrzeć mokrą ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  

ramę okna i futrynę. Otworzyć 

okno.  Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć 

ramę okna i futrynę. Okno 

zostawić otwarte lub zamknięte 

według własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 

kratki wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych 

farbą 

wodoodporną, 

lub wyłożonych 

ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w 

roztworze detergentu, wyżąć i 

przecierać ścianę 

1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 

14561, 

2) aktywność przeciwdrożdżakowa (nie przeciwgrzybicza) potwierdzona badaniem, w warunkach 

brudnych opisanych w PN EN 14562, 

3) aktywność przeciwwirusowa (nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów 

osłonkowych) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476 

4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (aktywność nie przeciw prątkom 

gruźlicy) , potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. 

W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobaterium terrae i Myconacterium 

avium ma być ≥104,0 

5) aktywność przeciwdrożdżakową (nie przeciwgrzybicza)  potwierdzona badaniem opisanym w PN 

EN 16615, warunkach czystych 

6) aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 

16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników ≥103,0 w warunkach czystych 
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XIV. Pomieszczenia socjalne, dyżurki, pokoje lekarskie 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie, 7 
razy w tygodniu 
 
 

Wyniesienie odpadów 
komunalnych 

Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i 

umieścić go w zbiorczym worku 

wiszącym na wózku do sprzątania. 

Wycieranie na mokro stref 

dotykowych: drzwi, klamki, 

włączniki światła, oraz umywalki i 

glazury wokół, baterii, lustra, 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać 
wymienione powierzchnie.  Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po użyciu 
ścierkę umieścić w worku z innymi 
ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka.  
 

Mycie przez mopowanie podłogi, 

cokołu 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone 
roztworem detergentu i ruchem 
posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie 
płukać użytego mopa lub nasadkęka 
ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę 
umieścić w worku z innymi mopami i 
nasadkękami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady jeden mop 
lub nasadkę, jedno pomieszczenie. 
 

2.Raz na tydzień 
 

Wycieranie na mokro : drzwi, 

lodówki z zewnątrz, negatoskopu, 

mebli, szaf 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać 
wymienione powierzchnie.  Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po użyciu 
ścierkę umieścić w worku z innymi 
ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka.  
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

3. Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać 

drzwi, Po użyciu ścierkę umieścić 

w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

4.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć 

grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody 

z pyłem 

5. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, 

wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na 

oprawę. Źródło światła wyjąć i 

przetrzeć mokrą ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  

ramę okna i futrynę. Otworzyć 

okno.  Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, 

odspoić brud i zawiesinę zebrać 

zbierakiem. Ścierką wymyć ramę 

okna i futrynę. Okno zostawić 

otwarte lub zamknięte według 

własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 

kratki wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych 

farbą 

wodoodporną, 

lub wyłożonych 

ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w 

roztworze detergentu, wyżąć i 

przecierać ścianę 
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XV. Toalety personelu 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie, 
7 razy w 
tygodniu 
 
 

Wyniesienie 
odpadów 
komunalnych 

Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym 

worku wiszącym na wózku do sprzątania. 

Mycie i 

dezynfekcja: 

Umywalki, 

kabina 

prysznicowej, 

dozownika,  

glazury 

Zamoczyć ścierkę w roztworze dezynfektantu o aktywności 
przeciwbakteryjnej1), przeciwdrożdżakowej2)  oraz 
przeciwwirusowej3) i przecierać wymienione powierzchnie.  Nie 
płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku 
z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, 
jedno pomieszczenie jedna ścierka.  
 

Mycie miski 

klozetowej, 

deski 

sedesowej z 

pokrywą i 

pisuaru 

detergentem 

Wziąć szczotkę nanieść detergent, wymyć miskę klozetową 
wewnątrz,  Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i 
przecierać miskę klozetową z zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska 
klozetowa jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką 
nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 
ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna ścierka. 
Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać deskę 
sedesową z zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 
ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jedna deska sedesowa jedna ścierka. 
Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi 
ścierkami przeznaczonymi do prania. Wziąć szczotkę nanieść 
detergent, wymyć pisuar wewnątrz. Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać pisuar z zewnątrz. Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi 
ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jeden 
pisuar jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną 
wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić 
w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 
zasady, jedna miska, jedna ścierka. 
Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać 
rezerwuar z zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 
ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jeden rezerwuar jedna ścierka. Usunąć 
resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jeden rezerwuar, 
jedna ścierka. 

Wycieranie 
na mokro 
luster 
 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać 
wymienione powierzchnie.  Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po 
użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi 
do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 
Nie płukać użytej ścierki ponownie.  

Mycie przez 

mopowanie 

podłogi, 

cokołu: 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem 
posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub 
nasadkęka ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku 
z innymi mopami i nasadkękami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie. 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2.Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać 

drzwi, Po użyciu ścierkę umieścić 

w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

3.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć 

grzejnik. Sprzątnąć podłogę z 

wody z pyłem 

4. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, 

wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na 

oprawę. Źródło światła wyjąć i 

przetrzeć mokrą ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  

ramę okna i futrynę. Otworzyć 

okno.  Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć 

ramę okna i futrynę. Okno 

zostawić otwarte lub zamknięte 

według własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 

kratki wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych 

farbą 

wodoodporną, 

lub wyłożonych 

ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w 

roztworze detergentu, wyżąć i 

przecierać ścianę 

1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 

14561, 

2) aktywność przeciwdrożdżakowa (nie przeciwgrzybicza) potwierdzona badaniem, w warunkach 

brudnych opisanych w PN EN 14562, 

3) aktywność przeciwwirusowa (nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów 

osłonkowych) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476 

4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (aktywność nie przeciw prątkom 

gruźlicy) , potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. 

W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobaterium terrae i Myconacterium 

avium ma być ≥104,0 

5) aktywność przeciwdrożdżakową (nie przeciwgrzybicza)  potwierdzona badaniem opisanym w PN 

EN 16615, warunkach czystych 

6) aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 

16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników ≥103,0 w warunkach czystych 
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XVI. Szatnia personelu 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie, 5 
razy w tygodniu 
 
 

Wyniesienie odpadów 
komunalnych 

Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i 

umieścić go w zbiorczym worku 

wiszącym na wózku do sprzątania. 

Wycieranie na mokro stref 

dotykowych: drzwi, klamki, oraz, 

lustra, meble – szafki, krzesła, 

blaty 

Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu 

Mycie przez mopowanie podłogi, 

cokołu 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone 
roztworem detergentu i ruchem 
posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie 
płukać użytego mopa lub nasadkęka 
ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę 
umieścić w worku z innymi mopami i 
nasadkękami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady jeden mop lub 
nasadkę, jedno pomieszczenie. 

 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2. Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na mokro 

drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 

wyżąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę 

umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

3.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia 

nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę 

z wody z pyłem 

4. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na mokro 

lamp oświetleniowych, 

po odłączeniu napięcia 

przez elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, wyszczotkować, 

wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na 

oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć 

mokrą ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, 

odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć  ramę okna i futrynę. 

Otworzyć okno.  Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, 

odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno 

zostawić otwarte lub zamknięte według 

własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki 

wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych farbą 

wodoodporną, lub 

wyłożonych ceramiką, 

po odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać ścianę 
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XVII. Korytarze w oddziałach, klinikach zakładach terapeutycznych 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie, 7 
razy w tygodniu 
 
 

Wyniesienie odpadów 
komunalnych 

Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i 

umieścić go w zbiorczym worku 

wiszącym na wózku do sprzątania. 

Wycieranie na mokro stref 

dotykowych: drzwi, klamki, oraz, 

lustra, meble – szafki, krzesła, 

blaty 

Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu 

Mycie przez mopowanie podłogi, 

cokołu 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone 
roztworem detergentu i ruchem 
posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie 
płukać użytego mopa lub nasadkęka 
ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę 
umieścić w worku z innymi mopami i 
nasadkękami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady jeden mop lub 
nasadkę, jedno pomieszczenie. 

 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2. Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 

wyżąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę 

umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

3.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć grzejnik. 

Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem 

4. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, wyszczotkować, 

wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę 

na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć 

mokrą ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, 

odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć  ramę okna i futrynę. 

Otworzyć okno.  Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać 

zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i 

futrynę. Okno zostawić otwarte lub 

zamknięte według własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki 

wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych farbą 

wodoodporną, lub 

wyłożonych ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać ścianę 

  

 

 



41 
 

XVIII. SALE OPERACYJNE, POMIESZCZENIA PRZYGOTOWAWCZE DLA 
PACJENTA I CHIRURGÓW 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1.Po każdym 
dniu 
operacyjnym 
 

Wyniesienie odpadów 
komunalnych z Bloku 
Operacyjnego: 

zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić 
go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do 
sprzątania.  

Wyniesienie odpadów 

medycznych z Bloku 

Operacyjnego: 

zawiązać worek, nakleić wypełnioną etykietkę, 
nie ubijać!, pojemnik z workiem wynieść do 
pomieszczenia do przechowywania odpadów.  

Mycie ścian, podłóg, 

wewnętrznych części okien 

oraz kół jezdnych. 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem 
dezynfektantu i ruchem posuwisto-zwrotnym 
trzeć ściany i podłogę. Nie płukać użytego mopa 
lub nasadkęka ponownie.  Po użyciu mop lub 
nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i 
nasadkękami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, 
jedno pomieszczenie.  
Koła jezdne przetrzeć ścierką z detergentem. 

Dezynfekcja przez 
mopowanie 
wodorozcieńczalnym 
środkiem dezynfekcyjnym, o 
aktywności 
przeciwbakteryjnej1),  
przeciwdrożdżakowej2)  oraz 
przeciwwirusowej3),  
przecierać wymienione 
powierzchnie 
  ścian i podłóg 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem 
dezynfektantu i ruchem posuwisto-zwrotnym 
trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub 
nasadkę ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę 
umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 
zasady jeden mop lub nasadkę, jedno 
pomieszczenie. 

Dezynfekcja kół jezdnych 

ruchomego wyposażenia: 

Spryskiwać koła. Ścierką  przetrzeć 

powierzchnie kół. Po użyciu ścierkę umieścić w 

worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 

prania. Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

Mycie umywalek, zlewów, 

koryt. 

 

Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na 

ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według 

własnego uznania. spłukać wodą. wyżąć 

ścierkę,  Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 

innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie 

jedna ścierka. 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2.Raz na 

tydzień 

 

Odkurzanie sufitów i kratek 

wentylacyjnych, grawitacji i 

mechanicznych oraz sufitów 

odkurzaczem: 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki 

wentylacyjnej oraz sufitu. 

Mycie stolików zabiegowych, 
blatów, wnętrza szafek, 
tylnych części szafek, ścian 
za meblami, kaloryferów, 
drzwi, wewnętrznych części 
okien, kół jezdnych, podłóg: 
Przecieranie na mokro 
niedostępnych z podłogi 
części kolumn 
anestezjologicznych i 
chirurgicznych:  
 

Wykonanie: Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać wymienione 
powierzchnie.  Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku 
z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie 
jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu 
ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w 
worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka. 
 

Dezynfekcja  wnętrza szafek, 

zewnętrznych części szafek, 

stolików zabiegowych, 

blatów, drzwi, wewnętrznych 

części okien, kół jezdnych 

wyposażenia: 

Spryskiwać powierzchnie. Ścierką  przetrzeć 

powierzchnie. Po użyciu ścierkę umieścić w 

worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 

prania. Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

 

Dezynfekcja przez 
mopowanie 
wodorozcieńczalnym 
środkiem dezynfekcyjnym. 
podłóg i ścian 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem 
dezynfektantu i ruchem posuwisto-zwrotnym 
trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub 
nasadkęka ponownie.  Po użyciu mop lub 
nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i 
nasadkękami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, 
jedno pomieszczenie. 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

3. Co 6 miesięcy 
 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, 

odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć  ramę okna i futrynę. Otworzyć 

okno.  Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić 

brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką 

wymyć  ramę okna i futrynę. Okno zostawić 

otwarte lub zamknięte według własnego 

uznania 

Wycieranie na mokro lamp 

oświetleniowych (Innych niż 

lampy bezcieniowe do 

operacji)  po odłączeniu 

napięcia przez elektryka: 

Wykonanie: 
Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 
strumieniem wody pył, wyszczotkować, 
wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na 
oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą 
ścierką. 
 

UWAGA:  SZYBY LAMP BEZCIENIOWYCH WYKONANE SĄ           Z 

TWORZYWA SZTUCZNEGO,  NIE MOŻNA ICH DEZYNFEKOWAĆ ŚRODKIEM 

ALKOHOLOWYM. 

NALEŻY ZASTOSOWAĆ PREPARAT MYJĄCY ZALECANY PRZEZ 

PRODUCENTA LAMP. 
1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 

14561, 

2) aktywność przeciwdrożdżakowa (nie przeciwgrzybicza) potwierdzona badaniem, w warunkach 

brudnych opisanych w PN EN 14562, 

3) aktywność przeciwwirusowa (nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów 

osłonkowych) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476 

4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (aktywność nie przeciw prątkom 

gruźlicy) , potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. 

W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobaterium terrae i Myconacterium 

avium ma być ≥104,0 

5) aktywność przeciwdrożdżakową (nie przeciwgrzybicza)  potwierdzona badaniem opisanym w PN 

EN 16615, warunkach czystych 

6) aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 

16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników ≥103,0 w warunkach czystych 
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XIX. ŚLUZY DAMSKIE I MĘSKIE, SANITARIATY, POMIESZCZENIA 

BRUDOWNIKÓW, DYSPOZYTORNIA W BLOKU OPERACYJNYM 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie, 7 
razy w tygodniu 
 

 

Wyniesienie odpadów 
komunalnych 

Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić 
go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do 
sprzątania 

Mycie przez przecieranie 

szafek z zewnątrz , desek 

sedesowych, drzwi, 

parapetów, mebli, kranów, 

umywalek, dozowników 

mydła dozowników mydła, 

brodzików, luster, 

przeszkleń wewnętrznych, 

myjek automatycznych: 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 
wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie.  
Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 
ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 
zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 
Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną 
wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po 
użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi 
ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie 
jedna ścierka 

Mycie przez mopowanie 

ścian i podłóg 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem 
detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć 
podłogę. Nie płukać użytego mopa lub 
nasadkęka ponownie.  Po użyciu mop lub 
nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i 
nasadkękami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, 
jedno pomieszczenie. 

Mycie przez szczotkowanie 

umywalek, zlewów, koryt i 

brodzików 

Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na 

ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według 

własnego uznania. spłukać wodą. wyżąć 

ścierkę,  Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 

innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie 

jedna ścierka. 

 

Mycie parą z wytwornicy 

ścian i podłóg pod meblami 

stojącymi i wiszącymi 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia 

nominalnego myć powierzchnię. Sprzątnąć 

podłogę z wody z pyłem 

Mycie przez przecieranie 

szafek wewnątrz i półek 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 

wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie.  

Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 

ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną 

wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po 

użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi 

ścierkami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie 

jedna ścierka 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2. Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 

wyżąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę 

umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

3.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia 

nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć 

podłogę z wody z pyłem 

4. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na mokro 

lamp oświetleniowych, po 

odłączeniu napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, wyszczotkować, 

wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę 

na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć 

mokrą ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, 

odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć  ramę okna i futrynę. 

Otworzyć okno.  Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, 

odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno 

zostawić otwarte lub zamknięte według 

własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki 

wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych farbą 

wodoodporną, lub 

wyłożonych ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać ścianę 
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XX. CENTRALNA STERYLIZATORNIA I STACJA ŁÓŻEK 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie, 5 razy 
w tygodniu 
  

 

Wyniesienie odpadów 
komunalnych 

Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w 
zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątania 

Wyniesienie odpadów 

medycznych 

Zawiązać worek, nakleić wypełnioną etykietkę, nie 
ubijać!, pojemnik z workiem wynieść do pomieszczenia 
do przechowywania odpadów 

Wycieranie na mokro parapetów,  

stołów, kranów, umywalek, 

szafek, stojaków, drzwi, 

grzejników, myjek, sterylizatorów 

i komór dezynfekcyjnych z 

zewnątrz we wszystkich 

pomieszczeniach: 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i 
przecierać wymienione powierzchnie.  Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku 
z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna 
ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną 
wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 
ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka. 
 

Po stronie brudnej stacji łóżek i 

sterylizatorni i myjni wózków, 

dezynfekcja parapetów,  stołów, 

kranów, umywalek, szafek, 

stojaków, drzwi, grzejników, 

myjek, wózków, sterylizatorów i 

komór dezynfekcyjnych z 

zewnątrz dezynfektantem 

Spryskiwać dezynfektantem, o aktywności 

przeciwbakteryjnej1), przeciwdrożdżakowej2) oraz 

przeciwwirusowej3) i przecierać wymienione 

powierzchnie. Ścierką  przetrzeć powierzchnie kozetki, 

foteli, stołu, wagi i innego sprzętu mającego kontakt ze 

skórą pacjenta. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 

innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna 

ścierka. 

 

Po stronie brudnej mycie przez 

mopowanie ścian i podłogi 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem 
detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć 
podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkęka 
ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w 
worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi 
do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub 
nasadkę, jedno pomieszczenie.         
 

Po stronie brudnej, dezynfekcja 
przez mopowanie 
wodorozcieńczalnym środkiem 
dezynfekcyjnym, o aktywności 

przeciwbakteryjnej1), 

przeciwdrożdżakowej2)  oraz 

przeciwwirusowej3) i przecierać  

powierzchnie  
ścian i podłóg 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem 
dzynfektantu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć 
podłogę i ściany. Nie płukać użytego mopa lub 
nasadkęka ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę 
umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden 
mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie. 
 

Mycie umywalek, zlewów, 

brodzików 

Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na ścierkę, 

trzeć powierzchnię ruchem według własnego uznania. 

spłukać wodą. wyżąć ścierkę,  Po użyciu ścierkę 

umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi 

do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie 

jedna ścierka. 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2.Raz w tygodniu  
 

Mycie parą ścian i kaloryferów 

we wszystkich pomieszczeniach 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia 

nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z 

wody z pyłem 

Odkurzanie kratek  

wentylacyjnych odkurzaczem 

włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej 

3.  Raz w miesiącu 
 

Odsunięcie mebli od ściany i 

mycie ścian i podłóg parą z 

wytwornicy 

włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia 

nominalnego myć powierzchnię 

 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

4. Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na mokro 

drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 

wyżąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę 

umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

5.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia 

nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę 

z wody z pyłem 

6. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na mokro 

lamp oświetleniowych, 

po odłączeniu napięcia 

przez elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, wyszczotkować, 

wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na 

oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć 

mokrą ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, 

odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć  ramę okna i futrynę. Otworzyć 

okno.  Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić 

brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką 

wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić 

otwarte lub zamknięte według własnego 

uznania 

Odkurzanie 

sufitów 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z sufitu 

Mycie ścian 

pomalowanych farbą 

wodoodporną, lub 

wyłożonych ceramiką, 

po odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać 

ścianę 
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XXI. TOALETY PERSONELU W  ZAKŁADACH DIAGNOSTYCZNYCH, 
STERYLIZATORNI, STACJI LÓŻEK, ZAKŁADACH  DIAGNOSTYCZNYCH, 
BADAWCZYCH, POKOJACH HOTELOWYCH Z WYJĄTKIEM OGÓLNODOSTĘPNYCH 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie, 7 razy 
w tygodniu 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycie miski klozetowej, deski 
sedesowej z pokrywą i pisuaru 
detergentem, dźwigni do 
spuszczania wody 

Wziąć szczotkę nanieść detergent, wymyć miskę 
klozetową wewnątrz,  Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać miskę klozetową z 
zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po 
użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, 
jedna miska klozetowa jedna ścierka. Usunąć resztki 
detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić 
w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna 
ścierka. 
1.1.2.Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 
wyżąć i przecierać deskę sedesową z zewnątrz. Nie 
płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 
umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, 
jedna deska sedesowa jedna ścierka. Usunąć resztki 
detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić 
w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie 
jedna ścierka. 
1.1.3.Wziąć szczotkę nanieść detergent, wymyć 
pisuar wewnątrz. Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać pisuar z zewnątrz. Nie 
płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 
umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, 
jeden pisuar jedna ścierka. Usunąć resztki 
detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić 
w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna 
ścierka. 
1.1.4. Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 
wyżąć i przecierać rezerwuar z zewnątrz. Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić 
w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jeden rezerwuar jedna 
ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką 
nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. 
Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi 
ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 
zasady, jeden rezerwuar, jedna ścierka. 
 

Mycie przez  mopowanie 

podłogi 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem 
detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć 
podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkęka 
ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w 
worku z innymi mopami i nasadkękami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady 
jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie 

Wyniesienie odpadów 

komunalnych 

Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w 
zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątania 

Czynność Wykonanie 

Wycieranie na mokro, kranów, 

luster, grzejników, parapetów, 

szafek, drzwi, rezerwuarów, 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i 
przecierać wymienione powierzchnie.  Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić 
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1.Codziennie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urządzeń do mycia basenów  

na zewnątrz 

w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie 
jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką 
nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. 
Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi 
ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 
zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka 

Mycie przez mopowanie ścian 

i kabin prysznicowych 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i 

przecierać wymienione powierzchnie.  Nie płukać 

użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić 

w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 

prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie 

jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką 

nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. 

Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi 

ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka 

Mycie umywalek, zlewów, 

koryt i brodzików 

Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na 

ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według 

własnego uznania. spłukać wodą. wyżąć ścierkę,  Po 

użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, 

jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2.Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na mokro 

drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć 

i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w 

worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 

prania. Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

3.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia 

nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z 

wody z pyłem 

4. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na mokro lamp 

oświetleniowych, po 

odłączeniu napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem 

wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło 

światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, 

odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć  ramę okna i futrynę. Otworzyć 

okno.  Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i 

zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć 

ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub 

zamknięte według własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych i sufitów 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki 

wentylacyjnej i sufitu 

Mycie ścian pomalowanych 

farbą wodoodporną, lub 

wyłożonych ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać ścianę 
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XXII. Izba przyjęć 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Po każdym 

pacjencie 

 

Dezynfekcja przez 

mopowanie lub natrysk, gdy 

podłoga lub cokół 

zanieczyszczona została 

kałem, moczem, krwią, 

wymiocinami 

Zebrać kał, mocz, krew, wymiociny dostępnym 

sorbentem np. ligniną. Nanieść na powierzchnie 

dezynfektant, o aktywności przeciwbakteryjnej1, 

przeciwdrożdżakowej2)  oraz przeciwwirusowej3) 

i przecierać wymienione powierzchnie. Ścierką  

przetrzeć powierzchnie  Po użyciu ścierkę 

umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania lub utylizacji. 

Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie 

jedna ścierka 

2. Codziennie, 7 
razy w tygodniu 
 
 

Wyniesienie odpadów 

Komunalnych 

Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić 

go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do 

sprzątania 

Wyniesienie odpadów 

.Medycznych 

Zawiązać worek, nakleić wypełnioną etykietkę, 

nie ubijać!, pojemnik z workiem wynieść do 

pomieszczenia do przechowywania odpadów 

Wycieranie na mokro 
parapetów, kozetki, fotela, 
stołów, kranów,  
umywalki, szafek, stojaków, 

drzwi,  i innego sprzętu: 

 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 

wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie.  

Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 

ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną 

wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po 

użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi 

ścierkami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie 

jedna ścierka 

Mycie  podłogi Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem 

detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć 

podłogę. Nie płukać użytego mopa lub 

nasadkęka ponownie.  Po użyciu mop lub 

nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i 

nasadkękami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, 

jedno pomieszczenie 

Mycie umywalek, zlewów, 

koryt i brodzików 

Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na 

ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według 

własnego uznania. spłukać wodą. wyżąć 

ścierkę,  Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 

innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie 

jedna ścierka. 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

3. Raz w 
miesiącu 

Wycieranie na mokro 

wnętrza szafek 

Wyjąć szufladę. Zamoczyć ścierkę w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać wymienione 

powierzchnie.  Nie płukać użytej ścierki 

ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku 

z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedna szafka jedna 

ścierka.  Usunąć resztki detergentu ścierką 

nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki 

ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku 

z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie 

jedna ścierka. Po wyschnięciu wody nanieść 

dezynfektant i przetrzeć szafkę. Pozostawić do 

wyschnięcia 

Odsuwanie mebli od ścian, 

mycie ścian i podłogi parą z 

wytwornicy 

włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia 
nominalnego myć powierzchnię. Sprzątnąć 
podłogę z wody z pyłem. 
 

Mycie przez mopowanie 

ścian i podłóg 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem 

detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć 

podłogę. Nie płukać użytego mopa lub 

nasadkęka ponownie.  Po użyciu mop lub 

nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i 

nasadkękami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, 

jedno pomieszczenie 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

4. Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać 

drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić 

w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

5.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć 

grzejnik. Sprzątnąć podłogę z 

wody z pyłem 

6. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, 

wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na 

oprawę. Źródło światła wyjąć i 

przetrzeć mokrą ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  

ramę okna i futrynę. Otworzyć 

okno.  Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć 

ramę okna i futrynę. Okno 

zostawić otwarte lub zamknięte 

według własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych i 

sufitów 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 

kratki wentylacyjnej i sufitu 

Mycie ścian 

pomalowanych 

farbą 

wodoodporną, 

lub wyłożonych 

ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w 

roztworze detergentu, wyżąć i 

przecierać ścianę 

1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 

14561, 

2) aktywność przeciwdrożdżakowa (nie przeciwgrzybicza) potwierdzona badaniem, w warunkach 

brudnych opisanych w PN EN 14562, 

3) aktywność przeciwwirusowa (nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów 

osłonkowych) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476 

4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (aktywność nie przeciw prątkom 

gruźlicy) , potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. 

W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobaterium terrae i Myconacterium 

avium ma być ≥104,0 

5) aktywność przeciwdrożdżakową (nie przeciwgrzybicza)  potwierdzona badaniem opisanym w PN 

EN 16615, warunkach czystych 

6) aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 

16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników ≥103,0 w warunkach czystych 
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XXIII. ZAKŁADY RADIOTERAPII I RADIOLOGII 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1.Po każdym 
pacjencie 

Mycie i dezynfekcja podłogi 

zanieczyszczonej moczem, 

kałem, krwią lub 

wymiocinami 

Zebrać kał, mocz, krew, wymiociny dostępnym 
sorbentem np. ligniną. Wyjąć mop lub nasadkę 
nasączone roztworem środka dezynfekcyjnego, 
o aktywności przeciwbakteryjnej 1),  
przeciwdrożdżakowej 2)  oraz przeciwwirusowej 
3), i przecierać wymienione powierzchnie i 
ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie 
płukać użytego mopa lub nasadkęka ponownie.  
Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z 
innymi mopami i nasadkękami przeznaczonymi 
do prania.  

2. Codziennie, 6 
razy w tygodniu 
 

Wyniesienie odpadów 

komunalnych 

Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić 
go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do 
sprzątania.  

Wycieranie na mokro 
parapetów, kozetki, fotela, 
stołów, kranów,  
umywalki, koryt , zlewów, 

glazury wokół umywalki, 

szafek, stojaków, drzwi,  i 

innego sprzętu: 

 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 

wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie.  

Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 

ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną 

wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po 

użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi 

ścierkami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie 

jedna ścierka. 

Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na 

ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według 

własnego uznania. spłukać wodą. wyżąć 

ścierkę,  Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 

innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie 

jedna ścierka. 

Mycie  podłogi Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem 
detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć 
podłogę. Nie płukać użytego mopa lub 
nasadkęka ponownie.  Po użyciu mop lub 
nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i 
nasadkękami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, 
jedno pomieszczenie. 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

3.Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać 

drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić 

w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

4.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć 

grzejnik. Sprzątnąć podłogę z 

wody z pyłem 

5. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, 

wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na 

oprawę. Źródło światła wyjąć i 

przetrzeć mokrą ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  

ramę okna i futrynę. Otworzyć 

okno.  Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć 

ramę okna i futrynę. Okno 

zostawić otwarte lub zamknięte 

według własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych i 

sufitów 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 

kratki wentylacyjnej i sufitu 

Mycie ścian 

pomalowanych 

farbą 

wodoodporną, 

lub wyłożonych 

ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w 

roztworze detergentu, wyżąć i 

przecierać ścianę 

1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 

14561, 

2) aktywność przeciwdrożdżakowa (nie przeciwgrzybicza) potwierdzona badaniem, w warunkach 

brudnych opisanych w PN EN 14562, 

3) aktywność przeciwwirusowa (nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów 

osłonkowych) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476 

4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (aktywność nie przeciw prątkom 

gruźlicy) , potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. 

W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobaterium terrae i Myconacterium 

avium ma być ≥104,0 

5) aktywność przeciwdrożdżakową (nie przeciwgrzybicza)  potwierdzona badaniem opisanym w PN 

EN 16615, warunkach czystych 

6) aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 

16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników ≥103,0 w warunkach czystych 
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XXIV. SALE REHABILITACYJNE I WANNY DO MASAŻU 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2. Codziennie, 5 
razy w tygodniu 
 

 

2.1.Wyniesienie odpadów 

komunalnych 

Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić 

go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do 

sprzątania. 

 

Mycie przez mopowanie 

podłogi 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem 
detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć 
podłogę. Nie płukać użytego mopa lub 
nasadkęka ponownie.  Po użyciu mop lub 
nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i 
nasadkękami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, 
jedno pomieszczenie. 
 

Mycie umywalek, zlewów, 

koryt i brodzików 

Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na 
ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według 
własnego uznania. spłukać wodą. wyżąć 
ścierkę,  Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 
innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie 
jedna ścierka 

 

 

 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

3.Raz w miesiącu 
 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki 

wentylacyjnej 

Mycie kaloryferów parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia 
nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z 
wody z pyłem. 
 

4. Dwa razy w 

roku 

 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, 
odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 
Ścierką wymyć  ramę okna i futrynę. Otworzyć 
okno.  Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić 
brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką 
wymyć  ramę okna i futrynę. Okno zostawić 
otwarte lub zamknięte według własnego 
uznania. 
 

Odkurzanie sufitów, 

konserwacja podłogi przez 

akrylowanie 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z sufitów. 
Akrylowanie podłogi (nakładanie zawiesiny) 
poprzedza usunięcie starej warstwy akrylu i 
odtłuszczenie powierzchni. Kolejne warstwy 
nowego akrylu lub innej zawiesiny nakładać 
nasadkękiem na krzyż. Ruch pieszy jest 
możliwy po stwardnieniu nałożonych warstw 

Wycieranie na mokro lamp 

oświetleniowych, po 

odłączeniu napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 
strumieniem wody pył, wyszczotkować, 
wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na 
oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą 
ścierką 
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1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 

14561, 

2) aktywność przeciwdrożdżakowa (nie przeciwgrzybicza) potwierdzona badaniem, w warunkach 

brudnych opisanych w PN EN 14562, 

3) aktywność przeciwwirusowa (nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów 

osłonkowych) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476 

4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (aktywność nie przeciw prątkom 

gruźlicy) , potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. 

W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobaterium terrae i Myconacterium 

avium ma być ≥104,0 

5) aktywność przeciwdrożdżakową (nie przeciwgrzybicza)  potwierdzona badaniem opisanym w PN 

EN 16615, warunkach czystych 

6) aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 

16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników ≥103,0 w warunkach czystych 
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XXV. KUCHENKI ODDZIAŁOWE 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1.Codziennie, 7 
razy w tygodniu 
 

 

Wyniesienie odpadów 

komunalnych 

zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w 

zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątania 

Wycieranie na mokro: 

szafek z zewnątrz, 

luster, stołów, stołków, 

krzeseł, parapetów, 

kasetonów, pojemników 

na mydło, kranów, 

glazury wokół zlewu: 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i 
przecierać wymienione powierzchnie.  Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić 
w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie 
jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką 
nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 
innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna 
ścierka. 
Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na 

ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według 

własnego uznania. spłukać wodą. wyżąć ścierkę,  

Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi 

ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

 

Mycie przez mopowanie 

podłogi, cokołu i według 

potrzeb 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem 
detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć 
podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkęka 
ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w 
worku z innymi mopami i nasadkękami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady 
jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie 

Mycie umywalek, 

zlewów 

Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na 
ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według 
własnego uznania. spłukać wodą. wyżąć ścierkę,  
Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi 
ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 
zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka 

2.Raz w miesiącu Mycie grzejników parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia 
nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z 
wody z pyłem 

Rozmrażanie lodówki i 

gruntowne mycie 

Wyłączyć lodówkę, otworzyć drzwiczki i 
zaczekać aż spłynie kondensat do naczynia. 
Opróżnić naczynie z kondensatu i wymyć. 
Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i 
przecierać wymienione powierzchnie.  Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić 
w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jedna szafka jedna 
ścierka.  Usunąć resztki detergentu ścierką 
nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 
innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna 
ścierka. Po wyschnięciu wody nanieść dezynfektant 
i przetrzeć szafkę. Pozostawić do wyschnięcia 

 

 



58 
 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

3. Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 

wyżąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę 

umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

4.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia 

nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z 

wody z pyłem 

5. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na mokro 

lamp oświetleniowych, po 

odłączeniu napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem 

wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło 

światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, 

odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć  ramę okna i futrynę. Otworzyć 

okno.  Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić 

brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką 

wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić 

otwarte lub zamknięte według własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki 

wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych 

farbą 

wodoodporną, 

lub wyłożonych 

ceramiką, po 

odsunięciu 

mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać ścianę 
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XXVI. PRACOWNIE W ZAKŁADACH NAUKOWO-BADAWCZYCH I 

LABORATORIACH  DIAGNOSTYCZNYCH 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie, 5 
razy w tygodniu 
  
 

Wyniesienie odpadów z 

wyjątkiem odpadów 

promieniotwórczych 

oznaczonych 

„koniczynką”: 

Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w 
zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątania.  
 

Mycie przez mopowanie  

podłogi i w razie 

konieczności  

mopowanie ścian 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem 
detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć 
podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkęka 
ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w 
worku z innymi mopami i nasadkękami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady 
jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie. 
 

Wycieranie na mokro 

parapetów,  stołów, 

kranów, umywalek, 

zlewów,  drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i 
przecierać wymienione powierzchnie.  Nie płukać 
użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić 
w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie 
jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką 
nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 
innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna 
ścierka. 
 

Dezynfekcja stołów 

dezynfektantem 

Spryskiwać powierzchnie dezynfektantem o 

aktywności przeciwbakteryjnej 1), 

przeciwdrożdżakowej 2)  oraz przeciwwirusowej 3) i 

przecierać wymienione powierzchnie Ścierką  

przetrzeć powierzchnie stołu. Po użyciu ścierkę 

umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, 

jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

Mycie umywalek, 

zlewów, koryt i 

brodzików 

Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na 
ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według 
własnego uznania. spłukać wodą. wyżąć ścierkę,  
Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi 
ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 
zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

2. Raz na tydzień 

 

Odkurzanie wykładzin 

dywanowych, 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z wykładziny 

Wycieranie na mokro 

górnych powierzchni 

szafek 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i 

przecierać wymienione powierzchnie 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

3. Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 

wyżąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę 

umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

4.Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia 

nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z 

wody z pyłem 

5. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, wyszczotkować, 

wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na 

oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą 

ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, 

odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć  ramę okna i futrynę. Otworzyć 

okno.  Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić 

brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką 

wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić 

otwarte lub zamknięte według własnego 

uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki 

wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych farbą 

wodoodporną, lub 

wyłożonych ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać ścianę 

1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 

14561, 

2) aktywność przeciwdrożdżakowa (nie przeciwgrzybicza) potwierdzona badaniem, w warunkach 

brudnych opisanych w PN EN 14562, 

3) aktywność przeciwwirusowa (nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów 

osłonkowych) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476 

4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (aktywność nie przeciw prątkom 

gruźlicy) , potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. 

W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobaterium terrae i Myconacterium 

avium ma być ≥104,0 

5) aktywność przeciwdrożdżakową (nie przeciwgrzybicza)  potwierdzona badaniem opisanym w PN 

EN 16615, warunkach czystych 

6) aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 

16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników ≥103,0 w warunkach czystych 
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XXVII. CIĄGI KOMUNIKACYJNE (INNE NIŻ KORYTARZE W ODDZIAŁACH i 

KLINIKACH), POCZEKALNIE, POKOJE SOCJALNE POZA ODDZIAŁAMI, 

KLINIKAMI I ZAKŁADAMI TERAPEUTYCZNYMI, POKOJE ADMINISTRACYJNE 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie, 5 
razy w tygodniu 
 

 

Wyniesienie odpadów 

komunalnych 

Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić 

go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do 

sprzątania 

Wycieranie na mokro 

poręczy, słupków, krzeseł, 

kaloryferów, tablic 

informacyjnych, gaśnic, 

drzwi, szaf ubraniowych i 

innych mebli, listew 

(odbojników), parapetów, 

stołów, biurek, umywalek, 

kranów, pojemników na 

mydło 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 
wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie.  
Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 
ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 
zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 
Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną 
wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po 
użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi 
ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie 
jedna ścierka. 

Odkurzanie dywanów i 

wykładzin dywanowych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z wykładziny 
 

Trzepanie wycieraczek Powiesić wycieraczkę na trzepaku i uderzać 
trzepaczką, aż piach przestanie opadać 

Mycie kranów, umywalek, 

zlewów, koryt i brodzików 

Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na 
ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według 
własnego uznania. spłukać wodą. wyżąć 
ścierkę,  Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 
innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie 
jedna ścierka 

Mycie przez mopowanie 

schodów i podłóg 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem 

detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć 

podłogę. Nie płukać użytego mopa lub 

nasadkęka ponownie.  Po użyciu mop lub 

nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i 

nasadkękami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, 

jedno pomieszczenie 

Mechaniczne mycie 

korytarzy i ciągów 

komunikacyjnych. Na 

poziomie -1 i 0 

Wlać wodę i detergent, uruchomić szczotki 

obrotowe i sprzątać. Miejsca niedostępne dla 

maszyny czyścić ręcznie 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2. Raz w 
miesiącu 
 

Mycie parą 

trudnodostępnych miejsc 

(złączenia ściany z podłogą): 

Odsunąć meble i włączyć wytwornicę, po 

osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć to 

miejsce. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki 

wentylacyjnej 

Mycie kaloryferów parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia 
nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z 
wody z pyłem 

3. Raz na kwartał 
 

Pranie zasłon i firanek Przekazać do Pralni 

 

Odkurzanie sufitów i ścian Włączyć odkurzacz i zebrać pył z sufitów i ścian 

 

4.Dwa razy w 
roku 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, 
odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 
Ścierką wymyć  ramę okna i futrynę. Otworzyć 
okno.  Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić 
brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką 
wymyć  ramę okna i futrynę. Okno zostawić 
otwarte lub zamknięte według własnego 
uznania 

Odkurzanie sufitów i 

konserwacja podłogi 

(akrylowanie): 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z sufitów. 
Akrylowanie podłogi (nakładanie zawiesiny) 
poprzedza usunięcie starej warstwy akrylu i 
odtłuszczenie powierzchni. Kolejne warstwy 
nowego akrylu lub innej zawiesiny nakładać 
nasadkękiem na krzyż. Ruch pieszy jest 
możliwy po stwardnieniu nałożonych warstw 

Wycieranie na mokro lamp 

oświetleniowych,  po 

odłączeniu napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 
strumieniem wody pył, wyszczotkować, 
wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na 
oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą 
ścierką 
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XXVIII. MAGAZYN BIELIZNY 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. 
Codziennie, 

5 razy w 
tygodniu 
 

 

Wyniesienie odpadów komunalnych Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go 

w zbiorczym worku wiszącym na wózku do 

sprzątania 

Wycieranie na mokro parapetów, 

stołów, kranów, umywalek, szafek, 

stojaków, drzwi, grzejników ,  

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 

wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie.  

Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 

ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, 

jedno pomieszczenie jedna ścierka. Usunąć 

resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie 

płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 

umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, 

jedno pomieszczenie jedna ścierka 

Po stronie brudnej dezynfekcja 

parapetów, stołów, kranów, 

umywalek, szafek, stojaków, 

klamek, grzejników , preparatem 

dezynfekcyjnym. 

 

Spryskiwać dezynfektantem o aktywności 

przeciwbakteryjnej1), przeciwdrożdżakowej2)  

oraz przeciwwirusowej 3), potwierdzonej 

badaniem w warunkach czystych w PN EN 

14476 i przecierać wymienione powierzchnie, 

powierzchnie parapetów, stołów, kranów, 

umywalek, szafek, stojaków, klamek, grzejników , 

pralnic z zewnątrz. Przetrzeć ścierką. Po użyciu 

ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, 

jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

 

Mycie przez mopowanie ścian i 

podłogi i po stronie brudnej 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem 

detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć 

podłogę. Nie płukać użytego mopa lub 

nasadkęka ponownie.  Po użyciu mop lub 

nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i 

nasadkękami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, 

jedno pomieszczenie 

Dezynfekcja  przez mopowanie 

ścian i podłogi wodorozcieńczalnym 

preparatem 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem 

dezynfektantu, o aktywności przeciwbakteryjnej 
1), przeciwdrożdżakowej2) oraz 
przeciwwirusowej 3), i przecierać wymienione 
powierzchnie i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć 

podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkęka 
ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę umieścić 
w worku z innymi mopami i nasadkękami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady 
jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie. 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2. Raz na tydzień 

 

Wycieranie na mokro regałów 

na pościel, grzejników 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać 
wymienione powierzchnie.  Nie 
płukać użytej ścierki ponownie. 
Po użyciu ścierkę umieścić w 
worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka. 
Usunąć resztki detergentu 
ścierką nasączoną wodą. Nie 
płukać użytej ścierki ponownie. 
Po użyciu ścierkę umieścić w 
worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka. 
 

3. Raz w miesiącu 
 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych odkurzaczem 

włączyć odkurzacz i zebrać pył 
z kratki wentylacyjnej 

4. Dwa razy w roku 
 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę 

lub nasadkę, odspoić brud i 

zawiesinę zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć  ramę okna i 

futrynę. Otworzyć okno.  

Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, 

odspoić brud i zawiesinę zebrać 

zbierakiem. Ścierką wymyć  

ramę okna i futrynę. Okno 

zostawić otwarte lub zamknięte 

według własnego uznania. 

 

Wycieranie na mokro lamp 

oświetleniowych,  po 

odłączeniu napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, 
wypłukać strumieniem wody 
pył, wyszczotkować, wysuszyć 
suchą ścierką, założyć 
obudowę na oprawę. Źródło 
światła wyjąć i przetrzeć mokrą 
ścierką 

1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 14561, 

2) aktywność przeciwdrożdżakowa (nie przeciwgrzybicza) potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych 

opisanych w PN EN 14562, 

3) aktywność przeciwwirusowa (nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów 

osłonkowych) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476 

4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (aktywność nie przeciw prątkom gruźlicy) , 

potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. W wypadku aktywności 

przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobaterium terrae i Myconacterium avium ma być ≥104,0 

5) aktywność przeciwdrożdżakową (nie przeciwgrzybicza)  potwierdzona badaniem opisanym w PN EN 16615, 

warunkach czystych 

6) aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 16615, w 

którym stwierdzono redukcję liczby zarodników ≥103,0 w warunkach czystych 
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XXIX. DZIAŁ INFORMATYKI, CENTRALNA DYSPOZYTORNIA, ARCHIWUM, 

BIBLIOTEKA, CENTRALA TELEFONICZNA 

 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie, 
5 razy w 
tygodniu 
 
 

Wyniesienie odpadów Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i 

umieścić go w zbiorczym worku wiszącym 

na wózku do sprzątania 

Mycie przez mopowanie  podłogi Wyjąć mop lub nasadkę nasączone 
roztworem detergentu i ruchem posuwisto-
zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego 
mopa lub nasadkęka ponownie.  Po użyciu 
mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi 
mopami i nasadkękami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub 
nasadkę, jedno pomieszczenie. 
 

Wycieranie na mokro parapetów , 

mebli, sprzętów, drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 
wyżąć i przecierać wymienione 
powierzchnie.  Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w 
worku z innymi ścierkami przeznaczonymi 
do prania. Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka. Usunąć 
resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. 
Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po 
użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi 
ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie 
jedna ścierka. 
 

Ścieranie kurzy górnych Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 

wyżąć i przecierać wymienione 

powierzchnie.  Nie płukać użytej ścierki 

ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w 

worku z innymi ścierkami przeznaczonymi 

do prania. Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. Usunąć 

resztki detergentu ścierką nasączoną 

wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. 

Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 

innymi ścierkami przeznaczonymi do 

prania. Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka 

Mycie umywalek, zlewów, koryt i 

brodzików 

Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali 

na ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem 

według własnego uznania. spłukać wodą. 

wyżąć ścierkę,  Po użyciu ścierkę umieścić 

w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi 

do prania. Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2. Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać drzwi. 

Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 

innymi ścierkami przeznaczonymi do 

prania. Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

3 .Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć grzejnik. 

Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem 

4. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, 

wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na oprawę. 

Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą 

ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  

ramę okna i futrynę. Otworzyć okno.  

Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić 

brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. 

Okno zostawić otwarte lub zamknięte 

według własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki 

wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych 

farbą 

wodoodporną, 

lub wyłożonych 

ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać ścianę 
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XXX. KAPLICE – ul. W. K. Roentgena 5 i przy ul. Wawelskiej 15 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie, 5 razy 
w tygodniu 
  
 

Wyniesienie odpadów 

komunalnych 

Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i 

umieścić go w zbiorczym worku wiszącym 

na wózku do sprzątania 

Mycie przez mopowanie 

podłogi 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone 
roztworem detergentu i ruchem posuwisto-
zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego 
mopa lub nasadkę ponownie.  Po użyciu 
mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi 
mopami i nasadkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub 
nasadkę, jedno pomieszczenie. 
 

Odkurzanie dywanu Włączyć odkurzacz i zebrać pył z wykładziny 
 

Wycieranie na mokro 

lichtarzy, ławek, krzeseł,  

drzwi, i innych mebli 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 

wyżąć i przecierać wymienione 

powierzchnie.  Nie płukać użytej ścierki 

ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w 

worku z innymi ścierkami przeznaczonymi 

do prania. Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. Usunąć 

resztki detergentu ścierką nasączoną 

wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. 

Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 

innymi ścierkami przeznaczonymi do 

prania. Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka 

2. Raz w miesiącu 

 

Mycie kaloryferów parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć grzejnik. 

Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych odkurzaczem 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki 

wentylacyjnej 

3. Dwa razy w roku 

 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, 
odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 
Ścierką wymyć  ramę okna i futrynę. 
Otworzyć okno.  Zwilżyć ścierkę lub 
nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać 
zbierakiem. Ścierką wymyć  ramę okna i 
futrynę. Okno zostawić otwarte lub 
zamknięte według własnego uznania. 
 

Wycieranie na mokro lamp 

oświetleniowych, po 

odłączeniu napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 
strumieniem wody pył, wyszczotkować, 
wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę 
na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć 
mokrą ścierką. 
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XXXI. ŁAZIENKI INNE NIŻ PACJENTÓW, WC OGÓLNODOSTĘPNE I INNE NIŻ W 
BUDYNKU SOCJALNYM 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie, 11 razy 

dziennie, co godzinę 

pomiędzy 7.00 a 18.00 (7 

razy w tygodniu) 

 

Mycie miski klozetowej deski 

sedesowej z pokrywą, 

dźwigni do spuszczania 

wody i pisuaru, detergentem 

Wziąć szczotkę nanieść detergent, wymyć 
miskę klozetową wewnątrz,  Zamoczyć ścierkę 
w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać 
miskę klozetową z zewnątrz. Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w 
worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jedna miska 
klozetowa jedna ścierka. Usunąć resztki 
detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie 
płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 
ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 
zasady, jedna miska, jedna ścierka. 
1.1.2.Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać deskę 
sedesową z zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku 
z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedna deska sedesowa 
jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu 
ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w 
worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka. 
1.1.3.Wziąć szczotkę nanieść detergent, 
wymyć pisuar wewnątrz. Zamoczyć ścierkę w 
roztworze detergentu, wyżąć i przecierać pisuar 
z zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki ponownie. 
Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi 
ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jeden pisuar jedna 
ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką 
nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku 
z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna 
ścierka. 
1.1.4. Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać rezerwuar z 
zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki ponownie. 
Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi 
ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jeden rezerwuar jedna 
ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką 
nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku 
z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jeden rezerwuar, jedna 
ścierka. 
1.2.Mycie przez mopowanie podłogi: 
Wykonanie: 
Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem 
detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć 
podłogę. Nie płukać użytego mopa lub 
nasadkęka ponownie.  Po użyciu mop lub 
nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i 
nasadkękami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, 
jedno pomieszczenie. 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2. Codziennie, 7 
razy w tygodniu 
 

Wyniesienie odpadów komunalnych Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i 

umieścić go w zbiorczym worku 

wiszącym na wózku do sprzątania 

Wycieranie na mokro okien od 

wewnątrz, kranów, lustra, 

grzejników, parapetów, szafki, 

drzwi, rezerwuarów, glazury wokół 

umywalki 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać 

wymienione powierzchnie.  Nie 

płukać użytej ścierki ponownie. Po 

użyciu ścierkę umieścić w worku z 

innymi ścierkami przeznaczonymi 

do prania. Przestrzegać zasady, 

jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

Usunąć resztki detergentu ścierką 

nasączoną wodą. Nie płukać użytej 

ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 

umieścić w worku z innymi 

ścierkami przeznaczonymi do 

prania. Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka 

Mycie przez szczotkowanie 

umywalek, zlewów, ścian i 

brodzików 

Nanieść preparat do mycia ceramiki 

lub stali na ścierkę, trzeć 

powierzchnię ruchem według 

własnego uznania. spłukać wodą. 

wyżąć ścierkę,  Po użyciu ścierkę 

umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

 

3. Raz na tydzień 

Mycie parą wodną ścian, 

grzejników, drzwi, podłogi, okien, 

parapetów 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć 

powierzchnie. Sprzątnąć podłogę z 

wody z pyłem 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

4. Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać drzwi. 

Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 

innymi ścierkami przeznaczonymi do 

prania. Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

5. Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć grzejnik. 

Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem 

6. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, 

wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na oprawę. 

Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą 

ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  

ramę okna i futrynę. Otworzyć okno.  

Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić 

brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. 

Okno zostawić otwarte lub zamknięte 

według własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki 

wentylacyjnej 
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XXXII. POMIESZCZENIA WARSZTATOWE I MAGAZYNOWE/GARAŻE 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie, 5 razy 
w tygodniu 
 
 

Wyniesienie odpadów komunalnych Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i 

umieścić go w zbiorczym worku 

wiszącym na wózku do sprzątania 

W razie potrzeby zamiatanie, mycie 

przez mopowanie  podłóg 

Zamiatać szczotką i zbierać 

zanieczyszczenia na śmietniczkę. 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone 

roztworem detergentu i ruchem 

posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. 

Nie płukać użytego mopa lub 

nasadkęka ponownie.  Po użyciu 

mop lub nasadkę umieścić w worku 

z innymi mopami i nasadkękami 

przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady jeden mop lub 

nasadkę, jedno pomieszczenie 

Uporządkowanie stanowiska pracy 

w warsztacie lub magazynie 

Położyć narzędzia na miejsce, 

usunąć odpady do pojemnika na 

odpady, zmieść pył, opiłki, kurz 

ścierką lub szczotką na śmietniczkę 

2. Raz w miesiącu 
 

Mycie parą trudnodostępnych 

miejsc (złączenia ściany z podłogą): 

Odsunąć meble i włączyć 

wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia 

nominalnego myć to miejsce. 

Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem 

Odkurzanie kratek wentylacyjnych Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 

kratki wentylacyjnej 

3. Dwa razy w roku 

 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 
nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 
zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  
ramę okna i futrynę. Otworzyć okno.  
Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić 
brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 
Ścierką wymyć  ramę okna i futrynę. 
Okno zostawić otwarte lub 
zamknięte według własnego 
uznania. 
 

Odkurzanie sufitów Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 

sufitu 

Mycie kaloryferów parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 
ciśnienia nominalnego myć grzejnik. 
Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem. 
 

Wycieranie na mokro lamp 

oświetleniowych, po odłączeniu 

napięcia przez elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 
strumieniem wody pył, 
wyszczotkować, wysuszyć suchą 
ścierką, założyć obudowę na 
oprawę. Źródło światła wyjąć i 
przetrzeć mokrą ścierką. 
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XXXIII. PRZESTRZENIE INSTALACYJNE/PRZESTRZENIE TECHNICZNE 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

 2 razy w roku 

 

Wyniesienie odpadów Zamiecione odpady łopatą 

załadować na taczkę 

 

Zamiatanie posadzki Zamiatać szczotką lub miotłą w 

kierunku drzwi. Przy wyczuwalnym 

zapyleniu nałożyć maskę 

przeciwpyłową klasy co najmniej 

FP1 wg PN-EN 149 

 

 

XXXIV. KLATKI SCHODOWE W ODDZIAŁACH, ZAKŁADACH ORAZ KORYTARZE 
NA POZIOMIE 0 i -1 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie, 5 razy 
w tygodniu 
 

 

Wyniesienie odpadów 

komunalnych 

Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i 

umieścić go w zbiorczym worku wiszącym 

na wózku do sprzątania 

Wycieranie na mokro poręczy, 

słupków, kaloryferów, tablic 

informacyjnych, gaśnic, drzwi, 

listew (odbojników), 

parapetów 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 
wyżąć i przecierać wymienione 
powierzchnie.  Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w 
worku z innymi ścierkami przeznaczonymi 
do prania. Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka. Usunąć 
resztki detergentu ścierką nasączoną 
wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. 
Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 
innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka. 

Odkurzanie dywanów i 

wykładzin dywanowych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 
wykładziny 
 

Trzepanie wycieraczek Powiesić wycieraczkę na trzepaku i 

uderzać trzepaczką, aż piach przestanie 

opadać 

Mycie przez mopowanie 

schodów i podłóg 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone 

roztworem detergentu i ruchem 

posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie 

płukać użytego mopa lub nasadkęka 

ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę 

umieścić w worku z innymi mopami i 

nasadkękami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady jeden mop lub 

nasadkę, jedno pomieszczenie 

Mechaniczne mycie korytarzy i 

ciągów komunikacyjnych. Na 

poziomie -1 i 0 

Wlać wodę i detergent, uruchomić szczotki 
obrotowe i sprzątać. Miejsca niedostępne 
dla maszyny czyścić ręcznie. 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2. Raz w miesiącu 
 

Mycie parą trudnodostępnych 

miejsc (złączenia ściany z podłogą): 

Odsunąć meble i włączyć 
wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia 
nominalnego myć to miejsce. 
Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem. 
 

Odkurzanie kratek wentylacyjnych włączyć odkurzacz i zebrać pył z 
kratki wentylacyjnej 

Mycie kaloryferów parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć grzejnik. 

Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem 

3. Raz na kwartał 
 

Pranie zasłon i firanek Zająć firanki i zasłony i przekazać do 

pralni 

 

Odkurzanie sufitów i ścian Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 

sufitów i ścian 

4. Dwa razy w roku 

 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 
nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 
zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  
ramę okna i futrynę. Otworzyć okno.  
Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić 
brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 
Ścierką wymyć  ramę okna i futrynę. 
Okno zostawić otwarte lub 
zamknięte według własnego uznania 

Odkurzanie sufitów i konserwacja 

podłogi (akrylowanie) 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 
sufitów. Akrylowanie podłogi 
(nakładanie zawiesiny) poprzedza 
usunięcie starej warstwy akrylu i 
odtłuszczenie powierzchni. Kolejne 
warstwy nowego akrylu lub innej 
zawiesiny nakładać nasadkękiem na 
krzyż. Ruch pieszy jest możliwy po 
stwardnieniu nałożonych warstw.    
 

Wycieranie na mokro lamp 

oświetleniowych,  po odłączeniu 

napięcia przez elektryka: 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, 

wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na 

oprawę. Źródło światła wyjąć i 

przetrzeć mokrą ścierką 
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XXXV.  WINDY (bez wind w Hotelu Szkoleniowym) 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie, 7 razy 
w tygodniu 
 

 

Mycie i dezynfekcja ścian windy Zamoczyć ścierkę w roztworze 
dezynfektantu alkoholowego i 
przecierać wymienione 
powierzchnie.  Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 
umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedna winda, 
jedna ścierka. Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. Ze ścierki nie 
może ciec płyn, zwłaszcza przy 
przecieraniu klawiatury. 

 

Mycie podłogi Wyjąć mop lub nasadkę nasączone 
roztworem detergentu i ruchem 
posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. 
Nie płukać użytego mopa lub 
nasadkęka ponownie.  Po użyciu 
mop lub nasadkę umieścić w worku 
z innymi mopami i nasadkękami 
przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady jeden mop lub 
nasadkę, jedna winda. Z nasadkęka 
nie może ciec płyn i dostawać się 
pod podłogę. 
 

2. Raz na kwartał 

 

Mycie sufitów, po odłączeniu 

napięcia w oświetleniu 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu i przecierać wymienione 
powierzchnie.  Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 
umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. 
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XXXVI. Sale szkoleniowo-seminaryjne w Budynku Naukowym, Budynku 
Łóżkowym, Centrum Profilaktyki Nowotworów, Klinice Onkologicznej przy ul. 
Wawelskiej 15. 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1.Na zlecenie 
 
 
 

Wyniesienie odpadów Zdjąć worek z odpadami ze 

stelaża i umieścić go w 

zbiorczym worku wiszącym na 

wózku do sprzątania 

 
 
2.Na zlecenie 
przesłane z 2-dniowym 
wyprzedzeniem 
 

 
 
 

Mycie przez mopowanie schodów i 

podłóg 

Wyjąć mop lub nasadkę 
nasączone roztworem 
detergentu i ruchem posuwisto-
zwrotnym trzeć podłogę. Nie 
płukać użytego mopa lub 
nasadkęka ponownie.  Po 
użyciu mop lub nasadkę 
umieścić w worku z innymi 
mopami i nasadkękami 
przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady jeden 
mop lub nasadkę, jedno 
pomieszczenie 

Trzepanie wycieraczek Powiesić wycieraczkę na 

trzepaku i uderzać trzepaczką, 

aż piach przestanie opadać 

Odkurzanie dywanów i wykładzin 

dywanowych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył 
z wykładziny 
 

Wycieranie na mokro poręczy, 

słupków, krzeseł, foteli, tablic 

informacyjnych, gaśnic, drzwi, szaf 

ubraniowych i innych mebli, listew 

(odbojników), parapetów, stołów, 

biurek 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać 
wymienione powierzchnie.  Nie 
płukać użytej ścierki ponownie. 
Po użyciu ścierkę umieścić w 
worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka. 
Usunąć resztki detergentu 
ścierką nasączoną wodą. Nie 
płukać użytej ścierki ponownie. 
Po użyciu ścierkę umieścić w 
worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka. 
 

 

Mycie parą trudnodostępnych miejsc 

(złączenia ściany z podłogą): 

Odsunąć meble i włączyć 

wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć 

grzejnik. Sprzątnąć podłogę z 

wody z pyłem 

Pranie zasłon i firanek Zdjąć zasłoni i firanki i 

przekazać do Pralni 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

Na żądanie Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać drzwi. 

Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 

innymi ścierkami przeznaczonymi do 

prania. Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

2. Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć grzejnik. 

Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem 

3. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, 

wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na oprawę. 

Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą 

ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  

ramę okna i futrynę. Otworzyć okno.  

Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić 

brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. 

Okno zostawić otwarte lub zamknięte 

według własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki 

wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych 

farbą 

wodoodporną, 

lub wyłożonych 

ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać ścianę 
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XXXVII. Wejścia do budynków 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie 
 

teren przy wejściu do budynku w tym 
schody i rampy podjazdowe dla 
wózków inwalidzkich Zamieść, umyć 
lub odśnieżyć/odlodzić (w miarę 
potrzeb), usunąć ziemię osadzającą 
się na wycieraczkach zewnętrznych  
 

wg wskazań ustalonych z Osobami 

nadzorującymi sprzątanie 

poszczególnych odcinków. 

2. Raz w miesiącu 
 

Mycie elewacji 
 

wg wskazań ustalonych z Osobami 

nadzorującymi sprzątanie 

poszczególnych odcinków 

3. Raz na 6 miesięcy 
 

Mycie zadaszenia wejścia do Hotelu 
Szkoleniowego 
 

wg wskazań ustalonych z Osobami 

nadzorującymi sprzątanie 

poszczególnych odcinków 
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XXXVIII. Hotel Szkoleniowy 

Pokoje hotelowe w Hotelu Szkoleniowym 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie 5 

razy w tygodniu 

 

 

Wyniesienie odpadów 

komunalnych 

Wyjąć worek z odpadami z kosza i umieścić go w 

zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątania 

Wycieranie na mokro oraz 

polerowanie stref 

dotykowych: szafek z 

zewnątrz a po opuszczeniu 

pokoju przez gościa - 

wewnątrz i z zewnątrz, luster, 

elementów dekoracyjnych, 

stołów, krzeseł, parapetów, 

drzwi, obudowy kontaktów 

elektrycznych i TV, szaf 

ubraniowych - półek i szuflad 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i 
przecierać wymienione powierzchnie.  Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 
innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna 
ścierka. 

 Odkurzanie  wykładzin 

dywanowych dywaników, 

mebli tapicerowanych i 

podłóg 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z wykładziny 

 Mycie przez mopowanie 

podłogi, cokołu 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem 
detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. 
Nie płukać użytego mopa lub nasadkęka ponownie.  Po 
użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi 
mopami i nasadkękami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno 
pomieszczenie 

 Mycie kaloryferów Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i 
przecierać wymienione powierzchnie.  Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 
innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna 
ścierka. 

Na zlecenie Ścielenie łóżek  Zdjąć kapę. Zdjąć prześcieradło z łóżka, poszewki z 
poduszek, zdjąć poszwę z kołdry, umieć iścić zdjętą 
bielizną pościelową w worku i przekazać do magazyny 
bielizny brudnej. 
Nałożyć prześcieradło na łóżko, nałożyć poszewki na 
poduszki i kołdrę, nałożyć kapę, 

2. Co 6 miesięcy Wycieranie na mokro lamp 

oświetleniowych, po 

odłączeniu napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody 
pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć 
obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć 
mokrą ścierką 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej 

 

Wycieranie na mokro lamp 

oświetleniowych, po 

odłączeniu napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody 

pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć 

obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć 

mokrą ścierką 

2. Co 6 miesięcy 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić 

brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  

ramę okna i futrynę. Otworzyć okno.  Zwilżyć ścierkę 

lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać 

zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno 

zostawić otwarte lub zamknięte według własnego 

uznania 

 



79 
 

Łazienki w pokojach Hotelu Szkoleniowego 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie  

 

5 razy w 

tygodniu 

 

 

Wyniesienie odpadów komunalnych 

Wyjąć worek z odpadami z kosza i umieścić 

go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do 

sprzątania 

Wycieranie na mokro oraz 

polerowanie: ścian łazienek, ścian 

kabiny prysznicowej, armatury 

łazienkowej, obudowy kontaktów 

elektrycznych, lustra wraz z ramą, 

drzwi, pojemnika na szczotkę 

klozetową, pojemnika na papier 

toaletowy i mydło 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 

wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie.  

Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 

ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

 Wycieranie na mokro miski 

klozetowej, deski sedesowej , 

umywalki i brodzika 

Wziąć szczotkę nanieść detergent, wymyć 
miskę klozetową wewnątrz,  Zamoczyć ścierkę 
w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać 
miskę klozetową z zewnątrz. Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w 
worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jedna miska 
klozetowa jedna ścierka. Usunąć resztki 
detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie 
płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 
ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 
zasady, jedna miska, jedna ścierka. 
Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 
wyżąć i przecierać deskę sedesową z 
zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki ponownie. 
Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi 
ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedna deska sedesowa 
jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu 
ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w 
worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania.  
Wziąć szczotkę nanieść detergent, wymyć 
brodzik. Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać pisuar z 
zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki ponownie. 
Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi 
ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jeden pisuar jedna 
ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką 
nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku 
z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna 
ścierka. 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

 Mycie przez mopowanie podłogi, 

cokołu 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem 

detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć 

podłogę. Nie płukać użytego mopa lub 

nasadkęka ponownie.  Po użyciu mop lub 

nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i 

nasadkękami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, 

jedno pomieszczenie 

1. Codziennie  

 

5 razy w 

tygodniu 

 

Mycie kaloryferów Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 

wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie.  

Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 

ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

2. Co 6 

miesięcy 

Wycieranie na mokro lamp 

oświetleniowych, po odłączeniu 

napięcia przez elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, wyszczotkować, 

wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na 

oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą 

ścierką 

Odkurzanie kratek wentylacyjnych Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki 

wentylacyjnej 

 konserwacja podłogi przez 

akrylowanie 

Akrylowanie podłogi (nakładanie zawiesiny) 

poprzedza usunięcie starej warstwy akrylu i 

odtłuszczenie powierzchni. Kolejne warstwy 

nowego akrylu lub innej zawiesiny nakładać 

nasadkękiem na krzyż. Ruch pieszy jest 

możliwy po stwardnieniu nałożonych warstw 

3. Raz do roku Pranie mebli tapicerowanych i 

dywaników i wykładzin 

dywanowych 

Uruchomić odkurzacz piorący i prać  
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Sale szkoleniowo-seminaryjne w Hotelu Szkoleniowym 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Na życzenie  

 

 

Wyniesienie odpadów komunalnych 

Wyjąć worek z odpadami z kosza i umieścić 

go w zbiorczym worku wiszącym na wózku 

do sprzątania 

Wycieranie na mokro oraz 

polerowanie, stołów, ławek, krzeseł, 

parapetów, sprzętu 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 

wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie.  

Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 

ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

 Odkurzanie  wykładzin dywanowych 

dywaników, mebli tapicerowanych i 

podłóg 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z wykładziny 

 Mycie przez mopowanie podłogi, 

cokołu 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone 

roztworem detergentu i ruchem posuwisto-

zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego 

mopa lub nasadkęka ponownie.  Po użyciu 

mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi 

mopami i nasadkękami przeznaczonymi do 

prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub 

nasadkę, jedno pomieszczenie 

 Mycie kaloryferów Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 

wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie.  

Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 

ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

kontakty i wyłączniki Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 

wyżąć i przecierać 

2. Co 6 miesięcy 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, 

odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć  ramę okna i futrynę. 

Otworzyć okno.  Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać 

zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i 

futrynę. Okno zostawić otwarte lub 

zamknięte według własnego uznania 

Odkurzanie kratek wentylacyjnych Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki 

wentylacyjnej 

3. Raz do roku Pranie mebli tapicerowanych i 

dywaników i wykładzin 

dywanowych 

Uruchomić odkurzacz piorący i prać  

 
konserwacja podłogi przez 

akrylowanie 

Akrylowanie podłogi (nakładanie zawiesiny) 

poprzedza usunięcie starej warstwy akrylu i 

odtłuszczenie powierzchni. Kolejne warstwy 

nowego akrylu lub innej zawiesiny nakładać 

nasadkękiem na krzyż. Ruch pieszy jest 

możliwy po stwardnieniu nałożonych warstw 
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Ciągi komunikacyjne, korytarze hotelowe, piwnice, schody, winda w Hotelu 
Szkoleniowym 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie 

5 razy w 

tygodniu 

 

 

Wyniesienie odpadów 

komunalnych 

Wyjąć worek z odpadami z kosza i umieścić go w 

zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątania 

Wycieranie na mokro oraz 

polerowanie, poręczy schodów, 

gaśnic, listew, drzwiczek 

rewizyjnych, drzwi w ciągach 

komunikacyjnych, parapetów, 

luster oraz ścian w windzie.  

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i 

przecierać wymienione powierzchnie.  Nie płukać użytej 

ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 

innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

 Odkurzanie  wykładzin 

dywanowych dywaników, mebli 

tapicerowanych i podłóg i 

wykładziny w windzie 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z wykładziny 

 Mycie przez mopowanie podłogi, 

cokołu 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu 

i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać 

użytego mopa lub nasadkęka ponownie.  Po użyciu mop 

lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i 

nasadkękami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie 

2. Raz w 

tygodniu 

Froterowanie przy użyciu 

profesjonalnego sprzętu 

Uruchomić sprzęt froterujący 

3. Raz w 

miesiącu 

Mycie kaloryferów Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i 

przecierać wymienione powierzchnie.  Nie płukać użytej 

ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 

innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej 

Mycie włazów na dach Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i 

przecierać wymienione powierzchnie.  Nie płukać użytej 

ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 

innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 

zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

4. Co 6 
miesięcy 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić 

brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  

ramę okna i futrynę. Otworzyć okno.  Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić 

otwarte lub zamknięte według własnego uznania 

Mycie sufitu w windzie, po 

odłączeniu napięcia w 

oświetleniu 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu i przecierać 
wymienione powierzchnie.  Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi 
ścierkami przeznaczonymi do prania. 
 

Wycieranie na mokro lamp 

oświetleniowych, po odłączeniu 

napięcia przez elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, 

wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć 

obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć 

mokrą ścierką 

Pranie mebli tapicerowanych i 

dywaników i wykładzin 

dywanowych 

Uruchomić odkurzacz piorący i prać 
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WC i łazienki ogólnodostępne w Hotelu Szkoleniowym 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. Codziennie 5 

razy w tygodniu 

 

 

Wyniesienie odpadów komunalnych 

Wyjąć worek z odpadami z kosza i umieścić go 

w zbiorczym worku wiszącym na wózku do 

sprzątania 

Wycieranie na mokro oraz polerowanie: umywalki, 

półki nad nią, armatury, pojemnika szczotkę 

klozetową, glazury 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć 

i przecierać wymienione powierzchnie.  Nie 

płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 

umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, 

jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

 Wycieranie na mokro oraz polerowanie miski 

klozetowej, deski sedesowej, pisuaru 

Wziąć szczotkę nanieść detergent, wymyć miskę 

klozetową wewnątrz,  Zamoczyć ścierkę w 

roztworze detergentu, wyżąć i przecierać miskę 

klozetową z zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki 

ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 

innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedna miska klozetowa 

jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką 

nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki 

ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 

innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna ścierka. 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć 

i przecierać deskę sedesową z zewnątrz. Nie 

płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 

umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, 

jedna deska sedesowa jedna ścierka. Usunąć 

resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie 

płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 

umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania.  

Wziąć szczotkę nanieść detergent, wymyć 

brodzik. Zamoczyć ścierkę w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać pisuar z zewnątrz. 

Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 

ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, 

jeden pisuar jedna ścierka. Usunąć resztki 

detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać 

użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 

umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, 

jedna miska, jedna ścierka. 

 Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem 

detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć 

podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkęka 

ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę umieścić 

w worku z innymi mopami i nasadkękami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady 

jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie 

 Mycie kaloryferów Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć 

i przecierać wymienione powierzchnie.  Nie 

płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 

umieścić w worku z innymi ścierkami 

przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, 

jedno pomieszczenie jedna ścierka. 

 Uzupełninie papieru toaletowego, ręczników 

papierowe, mydła 

Zawiesić papier toaletowy, uzupełnić ręczniki (ale 

nie za dużo, aby łatwo było wyjmować 

poszczególne listki), dolać mydła do zasobnika. 

2. Co 6 miesięcy Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po 

odłączeniu napięcia przez elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem 

wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło 

światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką 

Odkurzanie kratek wentylacyjnych Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki 

wentylacyjnej 
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Pomieszczenia socjalne na korytarzach , pomieszczenia baru 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1. 

Codziennie 5 

razy w 

tygodniu 

 

 

Wyniesienie odpadów komunalnych 

Wyjąć worek z odpadami z kosza i 

umieścić go w zbiorczym worku 

wiszącym na wózku do sprzątania 

Wycieranie na mokro oraz polerowanie: 

zlewozmywaka, , armatury, glazury, stołu, 

szafek, lodówki 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać 

wymienione powierzchnie.  Nie płukać 

użytej ścierki ponownie. Po użyciu 

ścierkę umieścić w worku z innymi 

ścierkami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

 Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu Wyjąć mop lub nasadkę nasączone 

roztworem detergentu i ruchem 

posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie 

płukać użytego mopa lub nasadkęka 

ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę 

umieścić w worku z innymi mopami i 

nasadkękami przeznaczonymi do 

prania. Przestrzegać zasady jeden mop 

lub nasadkę, jedno pomieszczenie 

2. Co 6 
miesięcy 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  

ramę okna i futrynę. Otworzyć okno.  

Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić 

brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. 

Okno zostawić otwarte lub zamknięte 

według własnego uznania 

Wycieranie na mokro lamp 

oświetleniowych, po odłączeniu napięcia 

przez elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, wyszczotkować, 

wysuszyć suchą ścierką, założyć 

obudowę na oprawę. Źródło światła 

wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką 

 Pranie mebli tapicerowanych i 

wykładzin dywanowych 

Uruchomić odkurzacz piorący i prać 
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XXXIX. Definicja oddziałów o dużym ryzyku zakażenia szpitalnego 

     Oddziały o dużym ryzyku zakażenia szpitalnego, to oddziały ze zużyciem równym i powyżej 50 

dziennych dawek zdefiniowanych (DDD) antybiotyków przeciwbakteryjnych /100 osobodni, średnio z 

12 miesięcy, w roku poprzednim. 

     Kryterium to ilustruje poniższa tabela. 

Oddział Średnie zużycie antybiotyków 
przeciwbakteryjnych w 2021 roku 
[DDD/100 osobodni] 

-OIT na Ursynowie 341 
OIT na Wawelskiej 119 
Klinika Nowotworów Układu Moczowego Oddz. A 104 
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Oddział B  77 
Klinika Nowotworów Układu Nerwowego 74 
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i 
Czerniaków Oddz.A 

69 

Klinika Nowotworów Układu Chłonnego 65 
Oddział Chirurgii na Wawelskiej 57 
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Oddział C 
obecnie Oddział Zabiegowy I Kliniki Chirurgii 
Nowotworów Układu Pokarmowego i Guzów 
Neuroendokrynnych 

54 

 

 

      Zatem oddziały o wysokim ryzyku wystąpienia zakażenia szpitalnego w 2022 roku to: 

-OIT na Ursynowie,  

-OIT na Wawelskiej,  

-Klinika Nowotworów Układu Moczowego Oddz. A,  

-Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Oddział B i C 

-Klinika Nowotworów Układu Nerwowego,  

-Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Oddz.A 

-Klinika Nowotworów Układu Chłonnego,  

-Oddział Chirurgii na Wawelskiej,  

      Pozostałe oddziały to oddziałów o niskim ryzyku zakażenia szpitalnego. 

      Zamawiający zastrzega sobie prawo aktualizacji listy oddziałów, o dużym ryzyku wystąpienia 

zakażenia szpitalnego, lub zmiany kryterium, w trakcie trwania umowy. 

 

XL. Dezynfekcja w procesie prania ścierek, nasadek i mopów. 
Na jakimkolwiek etapie prania utrzymywać temperaturę powyżej 90 stopni C przez 20 minut.  
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XLI. Sale szkoleniowo-seminaryjne w Budynku Socjalnym 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

1.Na zlecenie. 
 
 
 

Wyniesienie odpadów Zdjąć worek z odpadami ze 

stelaża i umieścić go w 

zbiorczym worku wiszącym na 

wózku do sprzątania 

 
 
 
2. Na zlecenie 
przesłane z 1-
dniowym 
wyprzedzeniem 
 

 
 
 

Mycie przez mopowanie schodów i 

podłóg 

Wyjąć mop lub nasadkę 
nasączone roztworem 
detergentu i ruchem posuwisto-
zwrotnym trzeć podłogę. Nie 
płukać użytego mopa lub 
nasadkęka ponownie.  Po użyciu 
mop lub nasadkę umieścić w 
worku z innymi mopami i 
nasadkękami przeznaczonymi 
do prania. Przestrzegać zasady 
jeden mop lub nasadkę, jedno 
pomieszczenie 

Trzepanie wycieraczek Powiesić wycieraczkę na 

trzepaku i uderzać trzepaczką, 

aż piach przestanie opadać 

Odkurzanie dywanów i wykładzin 

dywanowych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 
wykładziny 
 

Wycieranie na mokro poręczy, słupków, 

krzeseł, foteli, tablic informacyjnych, 

gaśnic, drzwi, szaf ubraniowych i innych 

mebli, listew (odbojników), parapetów, 

stołów, biurek 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu, wyżąć i przecierać 
wymienione powierzchnie.  Nie 
płukać użytej ścierki ponownie. 
Po użyciu ścierkę umieścić w 
worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka. 
Usunąć resztki detergentu 
ścierką nasączoną wodą. Nie 
płukać użytej ścierki ponownie. 
Po użyciu ścierkę umieścić w 
worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka. 
 

Mycie parą trudnodostępnych miejsc 

(złączenia ściany z podłogą): 

Odsunąć meble i włączyć 

wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć 

grzejnik. Sprzątnąć podłogę z 

wody z pyłem 

Pranie zasłon i firanek Zdjąć zasłoni i firanki i 

przekazać do Pralni 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

Na żądanie Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać drzwi. 

Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 

innymi ścierkami przeznaczonymi do 

prania. Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

2. Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć grzejnik. 

Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem 

3. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, 

wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na oprawę. 

Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą 

ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  

ramę okna i futrynę. Otworzyć okno.  

Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić 

brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. 

Okno zostawić otwarte lub zamknięte 

według własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki 

wentylacyjnej 

Mycie ścian 

pomalowanych 

farbą 

wodoodporną, 

lub wyłożonych 

ceramiką, po 

odsunięciu mebli 

Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać ścianę 
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XLII. Łazienki w Budynku Socjalnym 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2. Na zlecenie 
przesłane z 1-
dniowym 
wyprzedzeniem 
 

Mycie miski klozetowej 

deski sedesowej z 

pokrywą, dźwigni do 

spuszczania wody i 

pisuaru, detergentem 

Wziąć szczotkę nanieść detergent, wymyć miskę klozetową 
wewnątrz,  Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i 
przecierać miskę klozetową z zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska 
klozetowa jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką 
nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 
ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna ścierka. 
1.1.2.Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i 
przecierać deskę sedesową z zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna deska 
sedesowa jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką 
nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 
ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 
1.1.3.Wziąć szczotkę nanieść detergent, wymyć pisuar wewnątrz. 
Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać 
pisuar z zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu 
ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jeden pisuar jedna ścierka. Usunąć 
resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi 
ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna 
miska, jedna ścierka. 
1.1.4. Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i 
przecierać rezerwuar z zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jeden rezerwuar 
jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. 
Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w 
worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 
zasady, jeden rezerwuar, jedna ścierka. 
1.2.Mycie przez mopowanie podłogi: 
Wykonanie: 
Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i 
ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego 
mopa lub nasadkęka ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę 
umieścić w worku z innymi mopami i nasadkękami 
przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub 
nasadkę, jedno pomieszczenie. 

Wyniesienie 

odpadów 

komunalnych 

Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w 
zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątania 

Wycieranie na mokro 

okien od wewnątrz, 

kranów, lustra, 

grzejników, 

parapetów, szafki, 

drzwi, rezerwuarów, 

glazury wokół 

umywalki 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i 
przecierać wymienione powierzchnie.  Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 
innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 
zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. Usunąć resztki 
detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 
innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać 
zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka 

Mycie przez 

szczotkowanie 

umywalek, zlewów, 

ścian i brodzików 

Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na ścierkę, 

trzeć powierzchnię ruchem według własnego uznania. 

spłukać wodą. wyżąć ścierkę,  Po użyciu ścierkę umieścić w 

worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. 
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Częstotliwość Czynność Wykonanie 

3. Raz na tydzień 

Mycie parą wodną ścian, 

grzejników, drzwi, podłogi, okien, 

parapetów 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć 

powierzchnie. Sprzątnąć podłogę z 

wody z pyłem 

 

Częstotliwość Czynność Wykonanie 

4. Raz w 
tygodniu 

 
 

Wycieranie na 

mokro drzwi 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 

detergentu, wyżąć i przecierać drzwi. 

Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 

innymi ścierkami przeznaczonymi do 

prania. Przestrzegać zasady, jedno 

pomieszczenie jedna ścierka. 

5. Raz w 
miesiącu 

Mycie kaloryferów 

parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć grzejnik. 

Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem 

6. Co 6 
miesięcy 

Wycieranie na 

mokro lamp 

oświetleniowych, 

po odłączeniu 

napięcia przez 

elektryka 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, 

wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na oprawę. 

Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą 

ścierką 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 

nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 

zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  

ramę okna i futrynę. Otworzyć okno.  

Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić 

brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 

Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. 

Okno zostawić otwarte lub zamknięte 

według własnego uznania 

Odkurzanie kratek 

wentylacyjnych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki 

wentylacyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



90 
 

XLIII. Klatki schodowe i Korytarze w Budynku Socjalnym 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2. Na zlecenie 
przesłane z 1-
dniowym 
wyprzedzeniem 
 

 

Wyniesienie odpadów 

komunalnych 

Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i 

umieścić go w zbiorczym worku wiszącym 

na wózku do sprzątania 

Wycieranie na mokro poręczy, 

słupków, kaloryferów, tablic 

informacyjnych, gaśnic, drzwi, 

listew (odbojników), 

parapetów 

Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, 
wyżąć i przecierać wymienione 
powierzchnie.  Nie płukać użytej ścierki 
ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w 
worku z innymi ścierkami przeznaczonymi 
do prania. Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka. Usunąć 
resztki detergentu ścierką nasączoną 
wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. 
Po użyciu ścierkę umieścić w worku z 
innymi ścierkami przeznaczonymi do 
prania. Przestrzegać zasady, jedno 
pomieszczenie jedna ścierka. 

Odkurzanie dywanów i 

wykładzin dywanowych 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 
wykładziny 
 

Trzepanie wycieraczek Powiesić wycieraczkę na trzepaku i 

uderzać trzepaczką, aż piach przestanie 

opadać 

Mycie przez mopowanie 

schodów i podłóg 

Wyjąć mop lub nasadkę nasączone 

roztworem detergentu i ruchem 

posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie 

płukać użytego mopa lub nasadkęka 

ponownie.  Po użyciu mop lub nasadkę 

umieścić w worku z innymi mopami i 

nasadkękami przeznaczonymi do prania. 

Przestrzegać zasady jeden mop lub 

nasadkę, jedno pomieszczenie 

Mechaniczne mycie korytarzy i 

ciągów komunikacyjnych. Na 

poziomie -1 i 0 

Wlać wodę i detergent, uruchomić szczotki 
obrotowe i sprzątać. Miejsca niedostępne 
dla maszyny czyścić ręcznie. 

 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2. Raz w miesiącu 
 

Mycie parą trudnodostępnych 

miejsc (złączenia ściany z podłogą): 

Odsunąć meble i włączyć 
wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia 
nominalnego myć to miejsce. 
Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem. 
 

Odkurzanie kratek wentylacyjnych włączyć odkurzacz i zebrać pył z 
kratki wentylacyjnej 

Mycie kaloryferów parą z 

wytwornicy 

Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu 

ciśnienia nominalnego myć grzejnik. 

Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem 

3. Raz na kwartał 
 

Pranie zasłon i firanek Zająć firanki i zasłony i przekazać do 

pralni 
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Odkurzanie sufitów i ścian Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 

sufitów i ścian 

4. Dwa razy w roku 

 

Mycie okien Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub 
nasadkę, odspoić brud i zawiesinę 
zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć  
ramę okna i futrynę. Otworzyć okno.  
Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić 
brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. 
Ścierką wymyć  ramę okna i futrynę. 
Okno zostawić otwarte lub 
zamknięte według własnego uznania 

Odkurzanie sufitów i konserwacja 

podłogi (akrylowanie) 

Włączyć odkurzacz i zebrać pył z 
sufitów. Akrylowanie podłogi 
(nakładanie zawiesiny) poprzedza 
usunięcie starej warstwy akrylu i 
odtłuszczenie powierzchni. Kolejne 
warstwy nowego akrylu lub innej 
zawiesiny nakładać nasadkękiem na 
krzyż. Ruch pieszy jest możliwy po 
stwardnieniu nałożonych warstw.    
 

Wycieranie na mokro lamp 

oświetleniowych,  po odłączeniu 

napięcia przez elektryka: 

Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać 

strumieniem wody pył, 

wyszczotkować, wysuszyć suchą 

ścierką, założyć obudowę na 

oprawę. Źródło światła wyjąć i 

przetrzeć mokrą ścierką 
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XLIV.  Winda w Budynku Socjalnym 
Częstotliwość Czynność Wykonanie 

2. Na zlecenie 
przesłane z 1-
dniowym 
wyprzedzeniem 
 
 

Mycie i dezynfekcja ścian windy Zamoczyć ścierkę w roztworze 
dezynfektantu alkoholowego i 
przecierać wymienione 
powierzchnie.  Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 
umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady, jedna winda, 
jedna ścierka. Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. Ze ścierki nie 
może ciec płyn, zwłaszcza przy 
przecieraniu klawiatury. 

 

Mycie podłogi Wyjąć mop lub nasadkę nasączone 
roztworem detergentu i ruchem 
posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. 
Nie płukać użytego mopa lub 
nasadkęka ponownie.  Po użyciu 
mop lub nasadkę umieścić w worku 
z innymi mopami i nasadkękami 
przeznaczonymi do prania. 
Przestrzegać zasady jeden mop lub 
nasadkę, jedna winda. Z nasadkęka 
nie może ciec płyn i dostawać się 
pod podłogę. 
 

2. Raz na kwartał 

 

Mycie sufitów, po odłączeniu 

napięcia w oświetleniu 

Zamoczyć ścierkę w roztworze 
detergentu i przecierać wymienione 
powierzchnie.  Nie płukać użytej 
ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę 
umieścić w worku z innymi ścierkami 
przeznaczonymi do prania. 
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