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ΠΡΟΛΟΓΟ  

  

Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί απνηειεί ηηο νδεγίεο θαζαξηόηεηαο ηεο Γεληθήο 

Κιηληθήο «Τγείαο Μέιαζξνλ».  

  

Οη νδεγίεο απηέο είλαη ζύκθσλεο , κε ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

Λνηκώμεσλ ηεο Κιηληθήο θαη ηελ ζύγρξνλε βηβιηνγξαθία .  

  

Οη νδεγίεο θαζαξηόηεηαο δίλνληαη ζηνλ Αλάδνρν πξηλ ηελ έλαξμε ζπλεξγαζίαο  θαη 

ηελ επζύλε ειέγρνπ θέξεη ε Δπηηξνπή Διέγρνπ Λνηκώμεσλ ηεο Κιηληθήο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηε Ννζειεπηηθή Γηεύζπλζε θαη ην Γξαθείν Δπηζηαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο

  

ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ  

ΣΡΟΠΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΖ ΚΛΗΝΗΚΖ  

  

Όιν ην πξνζσπηθό ηνπ αλάδνρνπ πξέπεη λα γλσξίδεη θαιά θαη λα εθαξκόδεη πάληα ηα 

παξαθάησ ζηε θαζεκεξηλή θαη ζηε γεληθή θαζαξηόηεηα : 

 

  

Α΄ ΓΔΝΗΚΑ:  

  

1. H θαζαξηόηεηα ζα γίλεηαη µε πξνεµπνηηζµέλα παληά δαπέδνπ & επηθαλεηώλ. 

2. Πξνεγείηαη ν θαζαξηζκόο, έπεηαη ε απνιύκαλζε.  

3. ε θακία πεξίπησζε δελ αλακηγλύεηαη απνξξππαληηθό µε απνιπκαληηθό. 

4. Καζαξηόηεηα από ΦΖΛΑ πξνο ηα ΥΑΜΖΛΑ. 

5. Πξώηα νη πην θαζαξνί ρώξνη, δει. νη δηάδξνκνη θαη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη, µεηά νη 

ζάιακνη λνζειείαο θαη ηέινο νη ζάιακνη όπνπ λνζειεύνληαη αζζελείο µε κεηαδνηηθά 

λνζήκαηα ή πνιπαλζεθηηθά κηθξόβηα.  

6. ΜΟΝΩΔΗ όπνπ λνζειεύνληαη αζζελείο µε µεησµέλε αληίζηαζε ζηηο ινηκώμεηο, ζα 

πξέπεη λα θαζαξίδνληαη πξηλ από ηνπο ππόινηπνπο ζαιάκνπο µε μερσξηζηόο εμνπιηζκό 

θαη πιηθά θαζαξηζκνύ. 

7. ΔΗΡΑ ΔΡΓΑΗΩΝ: Απνθνκηδή απνξξηµµάησλ, ζθνύπηζκα µε αληηζηαηηθό παλί, πγξό 

μεζθόληζκα (µε πξνεµπνηηζµέλα παλάθηα), ζθνπγγάξηζκα (ζύζηεκα µε 

πξνεµπνηηζµέλεο παλέηεο ή δηπινύ θνπβά γηα ηα W.C.). 

8. Πιύζηκν εμνπιηζκνύ (θάδνη, θνπβάδεο) θαη ζηέγλσκα ζην ηέινο ηεο βάξδηαο. 

9.  Όια ηα πιηθά ζα παξέρνληαη ζε επαξθή πνζόηεηα από ηελ αξρή ηεο βάξδηαο. 

10.  Όια ηα πιηθά (ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο, παλάθηα) παξαιακβάλνληαη θαζαξά θαη ζε 

πεξίπησζε θζνξάο αληηθαζίζηαληαη άκεζα. Όια ηα πιηθά (ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο, 

παλάθηα), πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα Κιεηζηά Σκήκαηα ζα είλαη απνθιεηζηηθά, ζα 

δηαθέξνπλ θαη ζα πιέλνληαη μερσξηζηά. 

11.  Όια ηα πιηθά (ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο, παλάθηα) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε 

ζπιινγή µκεγάιεο πνζόηεηαο αίκαηνο ή άιισλ βηνινγηθώλ πγξώλ ζα απνξξίπηνληαη ζε 

θίηξηλν πεξηέθηε (π.ρ. Τιηθά Υεηξνπξγείνπ θηι.)  

12. ηα θιηληθά ηκήκαηα ηα παλάθηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ 

γξαθείσλ ηαηξώλ-λνζειεπηηθώλ ζηάζεσλ θιπ., ζα είλαη δηαθνξεηηθά από απηά ηεο 

θαζεκεξηλήο θαζαξηόηεηαο ησλ ζαιάκσλ. 

13. Γηα ηηο εκθαλείο θειίδεο αίκαηνο, ή άιισλ βηνινγηθώλ πγξώλ ζε κία επηθάλεηα γίλνληαη 

ηα αθόινπζα:  

 Ζ θειίδα θαιύπηεηαη κε ραξηνβάκβαθα κε ην θαηάιιειν απνιπκαληηθό 

(αδηάιπηε ρισξίλε, ή δηάιπκα ππνρισξηώδνπο 10.000 p.p.m) γηα 10 

ιεπηά.  

 Ζ θειίδα θαη ην απνιπκαληηθό απνκαθξύλνληαη κε απνξξνθεηηθή 

πεηζέηα (ραξηνβάκβαθν) πάληα θνξώληαο γάληηα, θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαζαξίδεηαη ε επηθάλεηα κε ηνλ γλσζηό ηξόπν (κέζνδνο ηνπ δηπινύ 

θνπβά). 
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14. Όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη θνηλή ζθνύπα (θαη κόλν γηα εμσηεξηθνύο ρώξνπο) ζα πξέπεη λα 

βξέρεηαη κε λεξό πξηλ ην ζθνύπηζκα θαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ώζηε λα 

δηαηεξείηαη λνηηζκέλε θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζθνππίζκαηνο.  

15. Σν ζθνύπηζκα ζηελ Κιηληθή λα γίλεηαη κόλν κε ζθνύπα από πιηθό κηαο ρξήζεσο 

(εηδηθό ραξηί κηαο ρξήζεσο)  ή κε ειεθηξηθή ζθνύπα αξίζηεο πνηόηεηαο κε εηδηθά 

θίιηξα απμεκέλεο αζθάιεηαο κε θελό.  

16. Απαγνξεύεηαη απζηεξά ην ζθνύπηζκα κε θνηλή ζθνύπα, γηαηί θνξηίδεη ηελ 

αηκόζθαηξα κε κηθξόβηα.   

17. Υξεζηκνπνηνύληαη νη ζσζηέο δνζνινγίεο ηνπ θαζαξηζηηθνύ πξντόληνο ή 

απνιπκαληηθνύ.  Ζ ππεξδνζνινγία αθήλεη ππνιείκκαηα θαη ε κηθξή πνζόηεηα δελ 

θαζαξίδεη ζσζηά.  

18. Ο εμνπιηζκόο (ηα ηξνρήιαηα) λα είλαη καξθαξηζκέλνο κε ηελ νλνκαζία ηνπ ρώξνπ 

δειαδή ηνπ ηκήκαηνο.   

19. Σν λεξό ησλ θάδσλ ζθνπγγαξίζκαηνο λα αιιάδεηαη από δσκάηην ζε δσκάηην ή θαη ζε 

θάζε δύν δσκάηηα αλ είλαη εκθαλώο θαζαξό.  Υξεζηκνπνηείηε πάληα θξύν λεξό γηα ην 

ζθνπγγάξηζκα.  

20. Καζεκεξηλά γίλεηαη έιεγρνο από ηνλ ππεύζπλν ηνπ ζπλεξγείνπ θαη ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο (ιεθέδεο, ηζίρια, δηαθεκηζηηθά απηνθόιιεηα, ζθνππίδηα, δαθηπιηέο 

ζε πόξηεο θαη ηδάκηα θ.ι.π.), επηκειείηαη άκεζα ηνλ θαζαξηζκό ησλ θιηκαθνζηαζίσλ. 

21. Γηα ην δσκάηην αζζελνύο κε ινηκώδεο λόζεκα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηελ απνζήθε 

μερσξηζηά παληά θαη ζθνπγγαξίζηξα. Μεηά ηελ απνρώξεζε ηνπ αζζελνύο πεηάγνληαη.   

22. Ο εμνπιηζκόο θαζαξηόηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη καξθαξηζκέλνο ,ε ηελ νλνκαζία ηνπ 

ηκήκαηνο. 

23. ε ζαιάκνπο κε ινίκσμε από Clostridium difficile,ελδείθλπηαη κόλν ε ρξήζε 

ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ( 1:10 νηθηαθήο ρισξίλεο) γηα ηελ απνιύκαλζε ησλ 

επηθαλεηώλ θαζώο ηα άιια απνιπκαληηθά ζθεπάζκαηα δελ είλαη δξαζηηθά έλαληη ησλ 

ζπόξσλ ηνπ Clostridium difficile. 

 

 

 

ΠΡΟΟΥΖ:  Απαγνξεύεηαη ε γεληθή ρξήζε γαληηώλ.   

  

Γάληηα πξέπεη λα θνξηνύληαη κόλν όηαλ πξόθεηηαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε 

κνιπζκέλα πγξά ή κε απνιπκαληηθή δηάιπζε.   

  

 Γελ πξέπεη νη θαζαξηζηέο λα αγγίδνπλ κε ιεξσκέλα (ρξεζηκνπνηεκέλα) γάληηα, 

από ηνπο πόξηεο, πόκνια, θαξέθιεο, ηειέθσλα, θξεβάηηα θ.ι.π.  

   

 Οη θαζαξηζηέο όηαλ ζθνππίδνπλ κε ειεθηξηθή ζθνύπα ή όηαλ ζθνπγγαξίδνπλ 

απαγνξεύεηαη λα θνξνύλ γάληηα. 

  

Β΄ ΣΡΟΠΟΗ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑΣΟ  
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1. ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ ΜΔ ΚΡΟΗΑ ΚΑΗ ΓΗΠΛΟ ΚΟΤΒΑ ΜΔ ΠΡΔΑ  

  

Σν set ζθνπγγαξίζκαηνο απνηειείηαη από δύν θνπβάδεο:  

  

 Κόθθηλν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζθνπγγάξηζκα.  

  

 Μπιε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην μέβγαικα.  

  

*Ο ζθηθηήξαο βξίζθεηαη πάληα ζηελ πιεπξά ηνπ κπιε θνπβά, ώζηε λα θνξηίδεηαη κε 

κηθξόβηα κόλν ν ζπγθεθξηκέλνο θνπβάο.  

  

ΔΣΟΗΜΑΗΑ: 

 

Κόθθηλνο θνπβάο: 8 ή 15 ιίηξα λεξό θαη κία ή δύν δόζε αληιίαο απνιπκαληηθνύ ή κόλν  

απνξξππαληηθνύ.  

Μπιέ θνπβάο: 8 – 10 ιίηξα λεξό θαζαξό κόλν.  

 

  

ΟΓΖΓΗΑ ΥΡΖΖ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑΣΟ ΜΔ ΓΗΠΛΟ ΚΟΤΒΑ:  

 

1. Βνπηάηε ηε ζθνπγγαξίζηξα ζηνλ θόθθηλν θάδν θαη ζηύβεηε ζηνλ κπιε θάδν. 

2. ηε ζπλέρεηα θαζαξίδνπκε έλα θνκκάηη παηώκαηνο. 

3. Ξεπιέλεηε ηε ζθνπγγαξίζηξα ζηνλ κπιε θάδν θαη ζηύβνπκε θαιά. 

4. Βνπηάηε ηελ ζθνπγγαξίζηξα ζηνλ θόθθηλν θάδν θαη ζηύβεηε ζηνλ κπιε θάδν. 

5. Καζαξίδνπκε έλα θνκκάηη παηώκαηνο. 

6. πλερίδεηε κε ηελ ίδηα ζεηξά. 

7. Ζ ίδηα δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα αιιάμεη ρξώκα ην λεξό ζηνλ κπιε θάδν ή λα 

ηειεηώζεη ην απνιπκαληηθό από ηνλ θόθθηλν θάδν. 

 

Λνηπέο νδεγίεο:    

1. Μεηά ην ζθνπγγάξηζκα ε ζθνπγγαξίζηξα πξέπεη:   

a. Αλ ππάξρεη πιπληήξην –ζηεγλσηήξην νδεγείηαη ζην ζάθν άπιπησλ, ν νπνίνο 

βξίζθεηαη ζην ηξνρήιαην θαζαξηόηεηαο γηα πιύζηκν θαη ζηέγλσκα.   

b. Ζ ζθνπγγαξίζηξα πιέλεηαη ζε θαζαξό δηάιπκα απνξξππαληηθνύ, μεβγάδεηαη 

ζε θαζαξό λεξό  θαη ηνπνζεηείηαη ζε δηάιπκα ρισξίλεο 1 : 5 (δειαδή ζε 5 

ιίηξα λεξό, βάδνπκε 1 ιίηξν ρισξίλε ) γηα 10 – 15 ιεπηά. 

2. Μεηά μεπιέλεηε θαη αθήλεηε λα ζηεγλώζεη αλάπνδα.  

3. Να ππάξρνπλ 4-5 ζθνπγγαξίζηξεο δηαζέζηκεο ζε θάζε ηκήκα γηα λα ππάξρεη 

δπλαηόηεηα λα ζηεγλώλνπλ θαιά.  

4. ε θάζε βάξδηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε ζηεγλή ζθνπγγαξίζηξα.  

5. Οη θνπβάδεο πιέλνληαη κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο κε δηάιπκα ρισξίλεο θαη 

γπξίδνληαο αλάπνδα ζηεγλώλνπλ θαιά . 
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2. ΤΣΖΜΑ ΤΓΡΟΤ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑΣΟ  ΜΔ ΑΠΛΗΚΔΗΣΟΡ  

  

Σν ζύζηεκα απηό ρξεζηκνπνηείηαη κε παλέηηα επαλαρξεζηκνπνηνύκελε θαη θάδν, ή ζύζηεκα 

ξπζκηδόκελεο ξνήο εκπνηηζκνύ ηεο παλέηηαο κε έηνηκν δηάιπκα.  

Υξεζηκνπνηείηαη ζε όινπο ηνπο ρώξνπο.  

Μόλν ζην w.c. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ην ζύζηεκα ηνπ δηπινύ θνπβά.  

  

ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΘΑΡΗΕΟΝΣΑΗ:  

  

1. Οη παλέηηεο ζθνπγγαξίζκαηνο ζε πιπληήξην (όρη ζην ρέξη), ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο θαη ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ.  

2. Οη θάδνη λεξνύ κέζα θαη έμσ κε δηάιπκα ρισξίλεο 2% θαη ηνπνζεηνύληαη αλάπνδα 

γηα λα ζηεγλώζνπλ.  Όρη ε ζθνπγγαξίζηξα κέζα ζηνλ θάδν.  

3. Καζαξίδνληαη θαιά νη βάζεηο ησλ θάδσλ θαη ηα ηξνρήιαηα πνπ πεξηέρνπλ ηα πιηθά 

θαζαξηόηεηαο.  

4. Καζαξίδνληαη νη ειεθηξηθέο ζθνύπεο (θίιηξα).  

5. Καζαξίδνληαη νη ρώξνη πνπ θπιάζζεηαη ν εμνπιηζκόο γηα ηελ θαζαξηόηεηα.  

6. Σα ρνληξά γάληηα πιέλνληαη θαιά θαη αθήλνληαη γηα λα ζηεγλώζνπλ.  

7. Σα γάληηα κηαο ρξήζεσο, κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο πεηηνύληαη ζηα κνιπζκαηηθά 

απνξξίκκαηα.   

8. Μεηά ηελ αθαίξεζε ησλ  γαληηώλ ακέζσο κεηά πιέλνληαη ηα ρέξηα.  

  

  

Γ΄ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΘΖΚΖ ΤΓΡΟΤ ΑΠΟΤΝΗΟΤ  

  

1. Ο θαζαξηζκόο θαη ε απνιύκαλζε ηεο ζαπνπλνζήθεο γίλεηαη ζην ηέινο θάζε κήλα.   

2. Καηά ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ κελόο θξνληίζηε λα κε γεκίδεηε ηελ 

ζαπνπλνζήθε, αιιά λα ηελ ππνινγίδεηε όηη ζα ηειεηώλεη πξνο ην ηέινο ηνπ κήλα ή αλ 

ρξεηάδεηαη ηνπνζεηείζηε κηθξή πνζόηεηα ώζηε λα κελ παηηέηαη κεγάιε πνζόηεηα 

πγξνύ ζαπνπληνύ.  

3. Αδεηάζηε  ην πγξό ζαπνύλη από ηε ζαπνπλνζήθε. 

4. Πιύλεηε κε δεζηό λεξό θαη μεβγάιεηε  κε άθζνλν λεξό.  

5. Απνιπκαίλεηε κε νηλόπλεπκα 70 ηελ ζαπνπλνζήθε ώζηε λα απνιπκαλζεί όιε ε 

εζσηεξηθή επηθάλεηα.   

6. Σνπνζεηείζηε ηελ ζαπνπλνζήθε ζηε βάζε ηεο θαη παηάηε ηελ ρεηξνιαβή κέρξη λα 

εμέιζεη όιν ην νηλόπλεπκα από ηνλ ζσιήλα  ηεο ηξόκπαο.  

7. Αδεηάδεηε ην νηλόπλεπκα θαη  αθήζηε ην λα ζηεγλώζεη.  

8. Σνπνζεηείζηε ελ λένπ ην πγξό ζαπνύλη ρεξηώλ.   

9. Καζαξίζηε θαιά θαη ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο ζαπνπλνζήθεο.  
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10. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν θαζαξίδνληαη όιεο νη ζαπνπλνζήθεο ηεο Κιηληθήο.  

  

  

  

  

  

  

Γ΄ ΚΧΓΗΚΑ ΥΡΧΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  

   
  

 

ΟΓΖΓΗΔ ΔΡΓΑΗΑ   

ΓΗΑ ΣΟΤ ΚΑΘΑΡΗΣΔ   

Να βξίζθνληαη πάληα αλαξηεκέλεο  

ζηνπο ρώξνπο ησλ θαζαξηζηώλ/ζηξηώλ.  
  

1. Ζ ζθνπγγαξίζηξα λα αιιάδεηαη θάζε πξσί θαη λα κελ ηνπνζεηείηαη πνηέ κέζα ζηνλ θνπβά.  

  

2. Ζ ζθνπγγαξίζηξα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα W.C. ηνπ θνηλνύ λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

άιινπο ρώξνπο.  

  

3. Σν λεξό ησλ θάδσλ λα αιιάδεηαη από ζάιακν ζε ζάιακν. Υξεζηκνπνηείηε πάληνηε θξύν λεξό.  

  

4. Σν λεξό ησλ θάδσλ λα αιιάδεηαη ζηνπο δηαδξόκνπο κεηά από 3–4 ζθνπγγαξίζκαηα.   

  

5. Όηαλ ζθνπγγαξίδεηε ρξεζηκνπνηείηε πάληνηε ηελ θίηξηλε πηλαθίδα, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη: 

«ΠΡΟΟΥΖ ΒΡΔΓΜΔΝΟ ΠΑΣΧΜΑ».  

  

6. Γάληηα ρνληξά θνξάηε κόλν όηαλ θαζαξίδεηε ηα W.C. θαη ηα βγάδεηε ακέζσο.  

  

7. Γάληηα κηαο ρξήζεσο θνξάηε γηα ηε ζπιινγή αίκαηνο θαη ζε ζάιακν όπνπ λνζειεύεηαη αζζελήο 

κε πνιπαλζεθηηθό κηθξόβην ή ινηκώδεο λόζεκα.  

  

8. Οη ζάθνη απνξξηκκάησλ δέλνληαη πάληα κε ζθηγθηήξεο.  

  

9. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ζαο θαζαξίδεηε:  

  

 Σνπο θάδνπο ηνπ λεξνύ, εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά, θαζώο θαη ηηο βάζεηο ηνπο.  

 Σα ηξόιετ πνπ πεξηέρνπλ ηα πιηθά θαζαξηόηεηαο.  

 Σα θίιηξα από ηηο ειεθηξηθέο ζθνύπεο.  

 Σελ απνζήθε πνπ θπιάζζεηαη ν εμνπιηζκόο γηα ηελ θαζαξηόηεηα.  
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ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ  

  

ΥΡΧΜΑ ΚΟΤΒΑ  ΥΡΖΖ  ΥΡΧΜΑ ΠΑΝΗΧΝ  

  

ΜΠΛΔ  

  

  

ΘΑΛΑΜΟΗ–ΚΡΔΒΑΣΗΑ-

ΚΟΜΟΓΗΝΑ – ΝΣΟΤΛΑΠΔ   

(θξεβάηηα, θνκνδίλα, εμνπιηζκόο)  

  

ΜΠΛΔ  

  

ΠΡΑΗΝΟ  

  

ΔΠΗΠΛΑ ΓΡΑΦΔΗΧΝ -ΠΟΡΣΔ- 

ΠΟΜΟΛΑ  - ΡΟΓΑΚΗΑ 

ΚΡΔΒΑΣΗΧΝ  

ΣΖΝ ΚΟΤΕΗΝΑ ΘΑ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ WETTEX 

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΠΟ 

ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ 

ΓΗΑ ΣΑ ΔΠΗΠΛΑ   

  

ΠΡΑΗΝΟ  

  

  

ΚΗΣΡΗΝΟ  

  

  

ΝΗΠΣΖΡΔ – ΝΣΟΤΕΗΔΡΔ – 

ΠΛΑΚΑΚΗΑ ΜΠΑΝΗΟΤ   

  

  

ΚΗΣΡΗΝΟ  

  

  

ΚΟΚΚΗΝΟ  

  

  

W.C.  

  

ΡΟΕ   

  

  
  

ΓΑΠΔΓΑ  

  

ΥΡΧΜΑ ΚΟΤΒΑ  ΥΡΖΖ  

  

ΚΟΚΚΗΝΟ    

  

ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ  

  

  

ΜΠΛΔ  

  

ΞΔΒΓΑΛΜΑ  
  

  
  
  
  
Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή γηα ηηο βαζηθόηεξεο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ.   
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Καζαξηζκόο δαπέδσλ  

  

Ο θαζαξηζκόο δαπέδσλ είλαη θαζεκεξηλή εξγαζία, ελώ ε ζπληήξεζε ή αθαίξεζε παξθεηίλεο 

είλαη πεξηνδηθή.  

 θνππίδεηε ρξεζηκνπνηώληαο ειεθηξηθή ζθνύπα (κε πξνδηαγξαθέο θαηαθξάηεζεο 

ζσκαηηδίσλ θαη επηπέδνπ ζνξύβνπ) ή ζάξσζξα κηαο ρξήζεσο.  

 θνπγγαξίδεηε κε πγξό θαηάιιειν γηα ηε δηαηήξεζε παξθεηίλεο (κε ή ρσξίο ρξήζε 

απνιπκαληηθνύ, αλάινγα ην ρώξν).   

  

πληήξεζε παξθεηίλεο  

           

Ζ ζπληήξεζε είλαη πεξηνδηθή θαη γίλεηαη αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ ρώξνπ (π.ρ. εβδνκαδηαία 

γηα θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο). θνπόο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε βειηίσζε ηεο γπαιάδαο ηεο 

παξθεηίλεο θαη ε αύμεζε ηεο αληνρήο ηεο. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε παξθεηίλεο ζε 

αληηζηαηηθά δάπεδα γηαηί αθαηξεί ηελ αληηζηαηηθή ηνπο ηδηόηεηα.  

 Απνκαθξύλεηε ηα έπηπια θαη θαζαξίδεηε θαιά ηελ πεξηνρή.  

Αξρίδεηε ην γπάιηζκα κε κεραλνθίλεην ηξόπν, ρξεζηκνπνηώληαο ζπξέη θαη 

πξνρσξώληαο κε θόξα πξνο ηελ έμνδν.  

   

Αθαίξεζε παξθεηίλεο    

Ζ αθαίξεζε παξθεηίλεο είλαη πεξηνδηθή θαη γίλεηαη ζπλήζσο θάζε εμάκελν ή ζπρλόηεξα 

αλ ππάξρεη θζνξά πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή ηνπ δαπέδνπ ( ε παξθεηίλε 

εθηόο από ην γπάιηζκα θαη ηελ σξαία όςε ηνπ δαπέδνπ είλαη ζεκαληηθόο παξάγσλ 

πξνζηαζίαο ηνπ, γηαηί θιείλεη ηνπο πόξνπο θαη εκπνδίδεη ηελ παξακνλή ξύπσλ, 

δηεπθνιύλνληαο ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ απνιύκαλζε).  

Γελ επηηξέπεηαη λα κέλνπλ πνιιέο ζηξώζεηο παξθεηίλεο ζην δάπεδν, γηαηί αξρίδεη λα ζπάεη 

(δεκηνπξγεί ξσγκέο), κε απνηέιεζκα ηνπηθά λα κελ πξνζηαηεύεηαη ην δάπεδν.  

 Απνκαθξύλεηε ηα έπηπια.  

 Αθαηξείηε όια ηα ζηξώκαηα παξθεηίλεο κε ην θαηάιιειν αθαηξεηηθό πγξό. 

 Ξεβγάδνπκε θαιά, γηαηί ζε αληίζεηε πεξίπησζε δεκηνπξγνύληαη γξακκέο ή ζακπάδεο 

ζηε λέα παξθεηίλε (ηελ πξνζβάιιεη ηπρόλ ππόιεηκκα ηνπ αθαηξεηηθνύ).  

 Απιώλεηε 2 έσο 3 ζηξώκαηα παξθεηίλεο, ρξεζηκνπνηώληαο ζθνπγγαξόπαλν ή 

γνπλάθη ρσξίο ηξίρεο , γηαηί απνζπώληαη θαη κέλνπλ εγθισβηζκέλεο ζην δάπεδν.   

  Κάζε ζηξώκα πξέπεη λα ζηεγλώζεη θαιά πξηλ επαλαιεθζεί λέα ζηξώζε.  

 Ζ εξγαζία γίλεηαη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο. Όηαλ 

νινθιεξσζεί ε εξγαζία θαζαξίδνπκε ην δάπεδν.  

  

  

  

  

Καζαξηζκόο ηνηρνπνηίαο  

  

  

  

  



  

ΘΕΡΕΙΑΝΟΥ 4, 11473-ΑΘΗΝΑ    ΤΗΛ.: 210 33 49 100    ΦΑΞ: 210 33 49 220    E-mail : hygeiame@otenet.gr  

Ο θαζαξηζκόο ηνηρνπνηίαο είλαη πεξηνδηθόο θαη γίλεηαη θάζε κήλα ή αλάινγα κε ηε 

ρξήζε ηνπ ρώξνπ.  

Απνκαθξύλεηε ηα έπηπια πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ ηνίρν.  

θνππίδεηε ηνλ ηνίρν κε γνπλάθη ή κάθηξνλ.  

Αθαηξείηε ηνπο ηνπηθνύο ιεθέδεο κε ζθνπγγάξη.  

Πιέλεηε ηνλ ηνίρν κε γνπλάθη ή κάθηξνλ ρξεζηκνπνηώληαο λεξό θαη ην αλάινγν 

πγξό θαζαξηζκνύ ζε ζσζηή αλαινγία (κεγαιύηεξε πνζόηεηα δεκηνπξγεί ζάκπσκα ρσξίο 

επηπιένλ δξάζε).  

 Υξεζηκνπνηείηε ην πιηθό πνπ ζπληζηά ν πξνκεζεπηήο, εμαζθαιίδνληαο ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα ρσξίο λα αιινησζεί ην ρξώκα ηνπ ηνίρνπ.  

Αιιάδεηε ζπρλά ην λεξό ηνπ θνπβά.  

Πεξλάηε ηνλ ηνίρν κε κάθηξνλ αθαηξώληαο λεξό θαη ξύπνπο (ηα ζύγρξνλα 

θαζαξηζηηθά δελ απαηηνύλ μέβγαικα).  

  

  

 Καζαξηζκόο πιαθηδίσλ  

  

    Αλάινγα κε ην ρώξν θαζνξίδεηαη ε ζπρλόηεηα θαζαξηζκνύ.  

o απνπλίδεηε κε ην εγθεθξηκέλν πγξό θαζαξηζκνύ ή απνιπκαληηθό. Γελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηε κεγαιύηεξε ηεο  πξνβιεπόκελεο πνζόηεηαο, γηαηί δελ εληζρύεηαη ε 

δξάζε ηνπ θαζαξηζηηθνύ, ελώ αληηζέησο δπζθνιεύεηαη ην μέβγαικα.  

o Ξεβγάδεηε θαη ζηεγλώλνπκε  κε ην αλάινγν παλί.  

  

                                                    

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
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ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΑΝΑ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΚΛΗΝΗΚΖ  

  

Ζ θαζαξηόηεηα θαη απνιύκαλζε ησλ ρώξσλ γίλεηαη ζύκθσλα µε όζα ελδεηθηηθά θαη όρη 

πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαζώο επίζεο θαη ζύκθσλα µε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ (Δ.Ν.Λ.), εηδηθόηεξα γηα ρώξνπο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηνλ αζζελή, όπσο νη ζάιακνη απνκόλσζεο, ηα ρεηξνπξγεία, µκνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο, ηα 

εξγαζηήξηα, ε απνζηείξσζε θιπ.  

 

 

ΓΧΜΑΣΗΑ ΝΟΖΛΔΗΑ  

  

Έλαο «γεληθόο» ή «θαζεκεξηλόο» θαζαξηζκόο δσκαηίνπ αζζελνύο απαηηείηαη γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ κηθξννξγαληζκώλ. Ο θαζαξηζκόο πξέπεη λα απνκαθξύλεη θαη όρη λα 

αλαθαηαλέκεη ηε ζθόλε, ηα ζσκαηηθά πγξά θαη ηνπο κηθξννξγαληζκνύο.  

Απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο:  

 Υξσκαηηζηά παληά πνιιαπιώλ ρξήζεσλ  

 Γάληηα κηαο ρξήζεσο γηα ηελ ρξήζε ηνπ απνιπκαληηθνύ  θαη νηθηαθήο ρξήζεσο γηα 

ηνλ θαζαξηζκό κπάληνπ.  

 Πξντόληα θαζαξηόηεηαο θαη απνιύκαλζεο.  

 Γηπιόο θνπβάο ζθνπγγαξίζκαηνο ή ζύζηεκα κε παλέηα.  

 Παλέηηα κηαο ρξήζεσο.   

 

1) Σξόπνο «θαζεκεξηλνύ»  θαζαξηζκνύ δσκαηίνπ  

Ο ζάιακνο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ζηνλ ειάρηζην δπλαηό ρξόλν, ώζηε λα µελ θσιύνληαη 

άιιεο δξαζηεξηόηεηεο (γεύκαηα, ηαηξηθέο επηζθέςεηο, λνζειεία, επηζθεπηήξην θιπ.). 

 Αεξηζκόο δσκαηίνπ όηαλ δελ ππάξρεη θεληξηθόο θιηκαηηζκόο.  

 θνππίδεηαη ην δσκάηην κε κηα ρξήζεσο παλέηηα.  

 Καζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη έπηπια, πόξηεο δσκαηίνπ, ρεηξνιαβέο, θσηηζκό άλσζελ 

θιίλεο, κεραλήκαηα ελδνεπηθνηλσλίαο, ηειεθσληθήο ζπζθεπήο, θσηηζηηθώλ, θάδξσλ, 

θνπδνπληώλ αζζελώλ, ζηεξηγκάησλ νξώλ.  

 Καζαξίδεηαη θαη απνιπκαίλεηαη  ε παξαθιίληα κνλάδα  (θξεβαηηώλ & θνκνδίλσλ).  

 Αληηθαζίζηαληαη νη  ιεθηαζκέλεο θνπξηίλεο, (παξαβάλ, παξάζπξα θαη κπαιθνλόπνξηεο),                           

όηαλ απαηηείηαη.  

 Ξεζθνλίδνληαη κε πγξό παλί ηα εζσηεξηθά πεξβάδηα ησλ παξαζύξσλ.   

 Καζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη νη πνιπζξόλεο θαη ηα θαζίζκαηα ηνπ δσκαηίνπ. 

 θνπγγαξίδνληαη ηα δάπεδα .  

  

2) Σξόπνο «γεληθνύ»  θαζαξηζκνύ δσκαηίνπ 
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Ο γεληθόο θαζαξηζκόο δσκαηίνπ µεηά ην εμηηήξην (ή ν κεληαίνο) πξέπεη λα γίλεηαη έγθαηξα, 

ώζηε λα έρεη νινθιεξσζεί πξηλ ηελ εηζαγσγή άιινπ αζζελή.  

Αθνινπζνύκελα βήκαηα:  

 

1.Ο θηλεηόο εμνπιηζκόο ηνπ ζαιάκνπ (θξεβάηηα, θνκνδίλα, ηξαπεδίδηα, θαξέθιεο, πνιπζξόλα) 

θαζαξίδνληαη, μεπιέλνληαη, απνιπµαίλνληαη θαη κεηαθέξνληαη εθηόο ζαιάκνπ.Καζαξίδεηαη θαη 

απνιπκαίλεηαη  ην αδηάβξνρν ζηξώκα θαη αλαπνδνγπξίδεηαη.   

2. Απνθνµηδή απνξξηµµάησλ. 

3. Αθαίξεζε θνπξηηλώλ.  

4. Αθαίξεζε παξαβάλ. 

5. θνύπηζκα µε αληηζηαηηθό παλί κηαο ρξήζεο. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε απιήο νηθηαθήο 

ζθνύπαο.  

6. Τγξό μεζθόληζκα µε πξνεµπνηηζµέλα παλάθηα ησλ θσηηζηηθώλ ηνίρνπ ηνπ ζαιάµνπ.  

7. Υξήζε παληώλ µε απνξξππαληηθό. Με ηε ρξήζε παλέηαο θαζαξίδνπκε ηνπο ηνίρνπο από 

πάλσ πξνο ηα θάησ θαη δίλνπκε έκθαζε ζηα ζεκεία πνπ έρνπλ πεξηζζόηεξνπο ξύπνπο. 

Αιιάδνπκε παλέηεο ηαθηηθά. 

8. Ξεπιέλνπκε µε θαζαξό λεξό θαη ηε ρξήζε παλέηαο.  

9. Υξήζε παληώλ µε απνιπκαληηθό. ∆ηάιπζε δηζθίσλ ρισξίνπ (αξαίσζε:2 δηζθία ζε 3 lt λεξό 

πεξ. 1000 ppm/lt). Με ηε ρξήζε παλέηαο απνιπκαίλνπκε ηνπο ηνίρνπο από πάλσ πξνο ηα θάησ.  

10. Απνιπκαίλνπκε ηα θώηα θαη ηνλ ππόινηπν εμνπιηζκό πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηνίρν 

ρξεζηκνπνηώληαο πξνεµπνηηζµέλα παλάθηα µε απνιπκαληηθό: ∆ηάιπζε δηζθίσλ ρισξίνπ 

(αξαίσζε:2 δηζθία ζε 3 lt λεξό πεξ. 1000 ppm/lt).  

11. Καζαξηζκόο ηδακηώλ.  

12. Καζαξηζκόο ηειεόξαζεο.  

13. Καζαξηζµόο-μέπιπµα-απνιύµαλζε ησλ ππόινηπσλ επηθαλεηώλ ηνπ ζαιάµνπ (ληνπιάπεο, 

πόξηεο WC θαη ζαιάµνπ εζσηεξηθά – εμσηεξηθά) µε πξνεµπνηηζµέλα παλάθηα µε ην 

αληίζηνηρν πξντόλ γηα θάζε εξγαζία.  

14. Δπαλάιεςε απνιύκαλζεο ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ζαιάµνπ θαη επαλαηνπνζέηεζε ζην ζάιακν. 

15. θνπγγάξηζκα δαπέδνπ.  

 

                                                                                             

 ΥΧΡΟ ΤΓΗΔΗΝΖ   

  

Αδεηάδεηε ηα απνξξίκκαηα ρξεζηκνπνηώληαο ηα ειαζηηθά γάληηα. απνπλίδεηε ηα θαιάζηα ησλ  

απνξξηκκάησλ, θαη θξνληίδεηε γηα ην θαιό μέβγαικα κε λεξό θαη ζηέγλσκα κε ην θόθθηλν 

παλί.            

 
Καζαξηζκόο ιεθάλεο   

 

 απνπλίζηε εμσηεξηθά ηεο ιεθάλεο θαη κεηά ην εζσηεξηθό ηεο.  

 Υξεζηκνπνηείζηε ζηελ πνξζειάλε ηε ζθιεξή πιεπξά ηνπ ζθνπγγαξηνύ κε ζηόρν ηελ 

απνκάθξπλζε ηεο πέηξαο πνπ δεκηνπξγείηαη ή ρξεζηκνπνηείζηε θνκκάηη καιαθό 

ζύξκα (πιαζηηθό) γηα κηα ρξήζε γηα αθαίξεζε δύζθνισλ εκθαλώλ νξγαληθώλ ξύπσλ.  

 Ξεβγάιεηε ηε ιεθάλε κε δεζηό λεξό.   
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 ηεγλώζηε κε ην θόθθηλν παλί.  

  

 

 Καζαξηζκόο ληπηήξα  

 

 απνπλίζηε ην ληπηήξα από έμσ πξνο ηα κέζα.   

 Ξεβγάιεηε ην ληπηήξα κε άθζνλν δεζηό λεξό. 

 ηεγλώζηε  κε ην θίηξηλν παλί.   

 Με ηε καιαθή πιεπξά ηνπ ζθνπγγαξηνύ θαζαξίζηε ηελ εηαδέξα, ηα πιαθίδηα, ηε 

ζαπνπλνζήθε, ηε ραξηνζήθε, ηε βξύζε, ην εμσηεξηθό ηνπ ληπηήξα θαη ηέινο ηελ 

εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ληπηήξα, αθνύ ην έρεηε εκβαπηίζεη ζηνλ θίηξηλν θνπβά. 

Δπηκείλεηε ζηνλ θαζαξηζκό ηεο νπήο ηνπ ζηθνληνύ, θαζώο επίζεο θαη γύξσ από ην 

ιαηκό ηεο βξύζεο πξνο απνθπγή δεκηνπξγίαο αιάησλ (όπνπ ρξεηαζηεί ρξεζηκνπνηείζηε 

ην αθαιαηηθό θαη ηελ ζθιεξή πιεπξά ηνπ ζθνπγγαξηνύ). 

 

Καζαξηζκόο ληνπδηέξαο 

  

 Γεκίζηε ηνλ θίηξηλν θνπβά κε θαζαξό ριηαξό λεξό θαη ηνπνζεηήζηε ηνλ δίπια ζηελ 

επηθάλεηα ηεο ληνπδηέξαο.  

 Σνπνζεηήζηε ην θίηξηλν παλί δηπισκέλν ζηε κία πιεπξά ηνπ θνπβά.  

 Βξέμηε ην ζθνπγγάξη ζηνλ θνπβά θαη ςεθάζηε ην κε ην πξντόλ θαζαξηζκνύ ή ξίμηε ζην 

λεξό ηελ ελδεηθλπόκελε πνζόηεηα απνξξππαληηθνύ – απνιπκαληηθνύ. 

 Καζαξίζηε ηα πιαθίδηα γύξσ από ηελ ληνπδηέξα, μεθηλώληαο από πάλσ πξνο ηα θάησ. 

 Δπαλαιάβεηε ην βήκα 2 θαη θαζαξίζηε θαιά ην ηειέθσλν ηνπ ληνπο, ην ζπηξάι θαη ηελ 

βάζε ηεο βξύζεο, θαηαιήγνληαο ζηνλ ππζκέλα ηεο ληνπδηέξαο θαη ηελ θνπξηίλα. 

 Δπηκείλεηε ζην ζηθόλη, ηξίβνληαο θαιά κε ην ζθνπγγάξη. 

 Ξεβγάιεηε ηα πιαθίδηα θαη ηελ ληνπδηέξα κε λεξό ηεο βξύζεο. 

 ηεγλώζηε κε ην θίηξηλν παλί. 

 Σνπνζεηήζηε δηπισκέλν ην παλί ζηε κία πιεπξά ηνπ θνπβά θαη ην ζθνπγγάξη εληόο ηνπ 

θνπβά. 

                   

 Καζαξηζκόο δαπέδνπ    

 

 θνππίζηε ην δάπεδν.  

 Καζαξίδεηε ην ζνβαηεπί.  

 θνπγγαξίζηε κε ηε κέζνδν ηνπ δηπινύ θνπβά κεηά ηνλ κεραληθό θαζαξηζκό.   

  

Καζαξηζκόο βνύξηζαο   

 Φνξέζηε γάληηα θόθθηλα ή κηα ρξήζεσο. 

 Σξαβήμηε ην θαδαλάθη  ηνπ λεξνύ  ηνπνζεηήζηε ηε βνύξηζα κέζα ζηε ιεθάλε.   

 Παίξλεηε ηελ βάζε βγάδεηε ην εζσηεξηθό θάιπκκα ηνπ θαη θαζαξίδεηε.  

 Γεκίδεηε κε ριηαξό λεξό ην θόθθηλν θνπβαδάθη θαη μεβγάδεηε ην πηγθάι θξαηώληαο ην 

πάλσ από ην ζηόκην ηεο ιεθάλεο.   

 Ρίμηε θαζαξηζηηθό πξντόλ ζηε ιεθάλε θαη θξαηώληαο ην ζθνππάθη κε θπθιηθέο 

θηλήζεηο ην θαζαξίδνπκε θαιά.  
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 Σξαβήμηε ην θαδαλάθη θαη μεβγάδεηε θαιά.  

 Σνπνζεηείζηε ην ζθνππάθη ζηε βάζε ηνπ πηγθαι θαη ζηεγλώζηε ηελ εμσηεξηθή 

επηθάλεηα κε ην θόθθηλν παλί γηα λα κελ κέλνπλ ζηίγκαηα   

πλνπηηθά, απαηηείηαη θαζαξηζκόο- μέπιπκα -απνιύκαλζε γηα όηη ππάξρεη ζηελ ηνπαιέηα, θαη 

ρξήζε πνιιώλ παληώλ γηα: ηνλ ληπηήξα-µπαηαξίεο-ζήθε ρεηξνπεηζεηώλ- ζαπνπλνζήθε θαη ηε 

ιεθάλε-θάδν απνξξηµµάησλ-πηγθάι. Δθνδηάδνπµε µε πιηθά (ραξηί, ρεηξνπεηζέηεο, ζαπνύλη). 

Αθνινπζεί ζθνπγγάξηζκα µε ζύζηεκα µε δηπινύ θνπβά .Ο θάδνο µε ην απνιπκαληηθό 

αδεηάδεηαη ζηελ επόκελε ηνπαιέηα. Ζ ζθνπγγαξίζηξα ζα είλαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο ηνπαιέηεο 

θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιινπο ρώξνπο  

 

Οη ρώξνη πγηεηλήο κεηά ηνλ θαζαξηζκό απνιπκαίλνληαη κε ρισξίλε ή ην θαζνξηζκέλν 

απνιπκαληηθό .  

  

Γίλεηαη πεξηνδηθόο απαξαίηεηνο έιεγρνο θάζε 2 ώξεο.                                 

  

  

 
 

ΘΑΛΑΜΟΗ ΑΠΟΜΟΝΧΖ       

 
Υξεζηκνπνηείηαη  μερσξηζηό ηξνρήιαην θαζαξηόηεηαο κε όιν ηνλ εμνπιηζκό ηνπ γηα ηνλ 

ζάιακν απνκόλσζεο.  

Καζεκεξηλή  θαζαξηόηεηα  

 Ζ θαζεκεξηλή θαζαξηόηεηα  πεξηιακβάλεη ηελ ίδηα θξνληίδα (πξόγξακκα /κέζνδν 

/δηαδηθαζία ) κε ηελ θαζεκεξηλή θαζαξηόηεηα ησλ άιισλ δσκαηίσλ όζνλ αθνξά ηηο 

επηθάλεηεο θαη ην εμνπιηζκό.   

 Σν πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο  πξνζηαηεπηηθνύο θξαγκνύο 

(γάληηα, κάζθα, ξόκπα).  

 Σα απνξξίκκαηα θαη ν ηκαηηζκόο ζπιιέγνληαη θαη απνκαθξύλνληαη ζαλ κνιπζκαηηθά. 

 Υξεζηκνπνηείηαη  μερσξηζηόο εμνπιηζκόο γηα ηε θαζαξηόηεηα ηνπ δσκαηίνπ 

απνκόλσζεο, νη ζθνπγγαξίζηξεο θαη ηα παληά είλαη κηαο ρξήζεσο.  

 Ζ θαζαξηόηεηα ησλ επηθαλεηώλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη 

πξνγξάκκαηνο   αιιά θαη εθηάθησο όηαλ αλάγθεο ην απαηηνύλ ώζηε λα δηαηεξνύληαη νη 

επηθάλεηεο θαζαξέο θαη ειεύζεξεο από ξύπνπο .    

  

 Σειηθή θαζαξηόηεηα   

 

 Γίλεηαη κεηά ηελ απνρώξεζε ηνπ αζζελνύο ( εμηηήξην , δηαθνκηδή , ζάλαηνο ), ην 

δσκάηην δει. ζάιακνο ,βνεζεηηθνί ρώξνη θαη ρώξνη πγηεηλήο.   

 Σν πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο θνξά  ίδηνπο πξνζηαηεπηηθνύο θξαγκνύο όπσο θαη ζηελ 

θαζεκεξηλή θαζαξηόηεηα.  

 Όια ηα κηαο ρξήζεο πιηθά θαη αληηθείκελα  πνπ ππάξρνπλ ζην δσκάηην 

απνκαθξύλνληαη κε ηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα .   
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 Ζ θιίλε , ε ζηξσκαηνζήθε , ην θνκνδίλν, ηα  ηξαπεδίδηα, ηα ληνπιάπηα , θαη όιεο νη 

νξηδόληηεο επηθάλεηεο ηνπ δσκαηίνπ πξέπεη λα θαζαξηζηνύλ ιεπηνκεξώο κε 

απνιπκαληηθό δηάιπκα.   

 Μεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ν εμνπιηζκόο θαζαξηόηεηαο θαζαξίδεηαη  θαη 

απνιπκαίλεηαη θαη ηα παληά θαη ζθνπγγαξίζηξα πεηηόληαη ζηα απνξξίκκαηα.  

  

 Γεληθά:  

    

 Υξεζηκνπνηνύληαη κέζνδνη  θαζαξηζκνύ ηέηνηεο ώζηε λα ειέγρεηαη ε δηαζπνξά ηεο 

ζθόλεο   (εηδηθέο ζθνύπεο πνπ ζπγθξαηνύλ ηε ζθόλε θιπ. ).  

 Καηά ηνλ πγξό θαζαξηζκό δελ πξέπεη λα κέλνπλ ππνιείκκαηα λεξνύ θαη απνηππώκαηα 

ιεθέδσλ  παξά ε ειάρηζηε πγξαζία πνπ απαηηείηαη γηα λα δξάζεη ην απνιπκαληηθό  θαη 

λα ζηεγλώζεη ζε ιίγα ιεπηά .  

 Ζ θαζαξηόηεηα γίλεηαη από ηηο πςειόηεξεο πξνο ηη ρακειόηεξεο επηθάλεηεο  θαη από ηηο 

θαζαξέο πξνο ηηο αθάζαξηεο .  

 Οη νξηδόληηεο επηθάλεηεο   (πάγθνη , ξάθηα θνκνδίλα ,) ιεξώλνληαη πην εύθνια από ηηο 

θάζεηεο( ηνίρνη ) γη’ απηό  ρξεηάδνληαη πην ζπρλή θαη ζρνιαζηηθή θαζαξηόηεηα .  

 Οη  επηθάλεηεο πνπ αγγίδνληαη ζπρλά  κε ηα ρέξηα ηνπ πξνζσπηθνύ ή ησλ αζζελώλ  

όπσο πόκνια, θνπδνύληα θιήζεο, επηθάλεηεο ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ , απαηηνύλ ηδηαίηεξε 

πξνζνρή θαη ζπρλή θαζαξηόηεηα  θαη δελ πξέπεη λα αγγίδνληαη  κε ιεξσκέλα ρέξηα ε 

γάληηα .  

 Οη επηθάλεηεο πνπ έρνπλ κνιπλζεί κε βηνινγηθά πγξά θαζαξίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί .  

 Σα κπάληα, ληπηήξεο, ηνπαιέηεο θαη ν επηηνίρηνο εμνπιηζκόο ηνπο θαζαξίδνληαη  

ιεπηνκεξώο κε απνιπκαληηθή δηάιπζε .   

 Δάλ ππάξρνπλ επηηνίρηνη πεξίεθηεο ζαπνπληνύ θαζαξίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

θαζαξηζκνύ ζαπνπλνζήθεο.   

 Πξνηηκώληαη νη κηαο ρξήζεο ζπζθεπαζίεο πγξνύ ζαπνπληνύ γηα πιύζηκν ρεξηώλ .   

 Ζ απνιπκαληηθή δηάιπζε εηνηκάδεηαη ιίγν πξηλ ηε ρξήζε ηεο  θαη δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν από κία ώξα .  

 Σα απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά  ζα πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθά γηα ηνπο 

ρώξνπο πνπ πξννξίδνληαη  πξνο ην πεξηβάιινλ ( π ρ βηνδηαζπώκελα ), ηνπο αζζελείο 

θαη ηνπο ρξήζηεο .  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ   

  

Σα γξαθεία θαζαξίδνληαη µία θνξά ηελ εκέξα:  



  

ΘΕΡΕΙΑΝΟΥ 4, 11473-ΑΘΗΝΑ    ΤΗΛ.: 210 33 49 100    ΦΑΞ: 210 33 49 220    E-mail : hygeiame@otenet.gr  

 

i. Απνθνµηδή απνξξηµµάησλ.  

ii. θνύπηζκα µε αληηζηαηηθό παλί.  

iii. Δθόζνλ ππάξρνπλ κνθέηεο, ζθνύπηζκα µε ειεθηξηθή ζθνύπα θαη πεξηνδηθό πιύζηκν µε ην 

αλάινγν κεράλεκα.  

iv. Τγξό μεζθόληζκα µε πξνεµπνηηζµέλα παλάθηα.  

v. θνπγγάξηζκα µε ζύζηεκα δηπινύ θνπβά.  

vi. Σδάκηα παξαζύξσλ 2 θνξέο µεληαίσο. 

 

 

ΔΞΩΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ  

 

Καζεκεξηλά:  

 

i. πρλή απνθνκηδή απνξξηµµάησλ  

ii. θνύπηζκα µε αληηζηαηηθό παλί.  

iii. Τγξό μεζθόληζκα µε πξνεµπνηηζµέλα παλάθηα.. Ξεζθνλίδνληαη ηα εμήο: γξαθεία, θαξέθιεο, 

πόκνια, ρεηξνιαβέο, πάγθνη.  

iv. Καζαξίδνληαη θαη απνιπµαίλνληαη ηα εμεηαζηηθά θξεβάηηα µε ηα αληίζηνηρα 

πξνεµπνηηζµέλα παλάθηα. 

v. Πιέλνληαη θαη απνιπµαίλνληαη νη λεξνρύηεο θαη ηα θαιαζάθηα ησλ αρξήζησλ.  

vi. θνπγγάξηζκα µε πξνεµπνηηζµέλε µε ζύζηεκα δηπινύ θνπβά.  

vii. Σδάκηα παξαζύξσλ 2 θνξέο µεληαίσο.  

*Όηαλ νη ηνίρνη θαη νη επηθάλεηεο είλαη ιεξσµέλα θαζαξίδνληαη κεραληθά. Σα W.C ιόγσ ηεο 

ζπρλήο ρξήζεο θαζαξίδνληαη θαη απνιπµαίλνληαη ζε ζπρλή βάζε µε ηνλ ίδην ηξόπν-δηαδηθαζία 

µε ηνπο ζαιάκνπο ησλ αζζελώλ. Γεληθή θαζαξηόηεηα ησλ ηαηξείσλ πξαγµαηνπνηείηαη θαηόπηλ 

ζπλελλόεζεο µε ηελ Πξντζηακέλε. 

 

 

 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟ – ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ – ΜΟΝΑΓΑ ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ  

  

Υξεζηκνπνηείηαη  μερσξηζηό ηξνρήιαην θαζαξηόηεηαο κε όιν ηνλ εμνπιηζκό ηνπ  

 

ύκθσλα µε ην πξσηόθνιιν θαζαξηόηεηαο ησλ αλαθεξόκελσλ ηκεκάησλ  πνπ έρεη θαηαζέζεη 

ε Δ.Ν.Λ. Δπηβάιιεηαη ε ΑΜΔΖ απνθνκηδή ησλ κνιπζκαηηθώλ απνξξηµµάησλ από ηνπο 

επαίζζεηνπο ρώξνπο ( Υεηξνπξγεία, Απνζηείξσζε, ΜΔΘ) θαζ' όιν ην 24σξν. 

 

 

 

 

 

ΣΜΖΜΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ  

 

Καζεκεξηλά:  
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i. πρλή απνθνκηδή απνξξηµµάησλ.  

ii. θνύπηζκα µε αληηζηαηηθό παλί.  

iii. Τγξό μεζθόληζκα µε πξνεµπνηηζµέλα παλάθηα. Ξεζθνλίδνληαη ηα εμήο: γξαθεία, θαξέθιεο, 

πόκνια, ρεηξνιαβέο, πάγθνη.  

iv. Καζαξίδνληαη θαη απνιπµαίλνληαη ηα εμεηαζηηθά θξεβάηηα µε ηα αληίζηνηρα 

πξνεµπνηηζµέλα παλάθηα.  

v. Πιέλνληαη θαη απνιπµαίλνληαη νη λεξνρύηεο θαη ηα θαιαζάθηα ησλ αρξήζησλ.  

vi. θνπγγάξηζκα µε ζύζηεκα δηπινύ θνπβά.  

vii. Σδάκηα παξαζύξσλ ηαθηηθά 2 θνξέο µεληαίσο. Όηαλ νη ηνίρνη θαη νη επηθάλεηεο είλαη 

ιεξσµέλα θαζαξίδνληαη κεραληθά. Σα W.C ιόγσ ηεο ζπρλήο ρξήζεο θαζαξίδνληαη θαη 

απνιπµαίλνληαη ζε ζπρλή βάζε µε ηνλ ίδην ηξόπν-δηαδηθαζία µε ηνπο ζαιάκνπο ησλ αζζελώλ. 

Γεληθή θαζαξηόηεηα πξαγµαηνπνηείηαη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο µε ηελ Πξντζηακέλε. Όινη νη 

παξαπάλσ ρώξνη αλάινγα µε ηελ ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπο θαζαξίδνληαη θαη πεξηζζόηεξεο από 

δύν θνξέο. Όηαλ θξίλεηαη από ηελ Πξντζηακέλε γίλεηαη γεληθόο θαζαξηζκόο ησλ ηαηξείσλ.  

 

 

 

ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ   

 

i. Απνθνµηδή απνξξηµµάησλ.  

ii. Τγξό μεζθόληζµα µε πξνεµπνηηζµέλα παλάθηα. 

iii. θνύπηζµα µε αληηζηαηηθό παλί. 

iv. θνπγγάξηζµα µε πξνεµπνηηζµέλε µε απνξξππαληηθό παλέηα 

v. Καζαξηζκόο w.c ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο. 

 

 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ    

   

Δίλαη πξνθαλέο όηη ε νδεγία θαζαξηζκνύ εξγαζηεξίσλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην 

εξγαζηήξην θαη ην βαζκό επηθηλδπλόηεηαο δηαζπνξάο ινηκώμεσλ.  

 Πξώηα ζθνππίδεηε πνιύ θαιά.  

 πγθεληξώλεηε όια ηα απνξξίκκαηα θαη θαηόπηλ πιέλνπκε ηνπο θάδνπο θαη 

ηνπνζεηνύκε λένπο ζάθνπο. 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλνπκε ζηνπο πεξηέθηεο κνιπζκαηηθώλ απνξξηκκάησλ, ηνπο 

νπνίνπο αιιάδνπκε ππνρξεσηηθά θαζεκεξηλά ή όηαλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί θαηά ηα ¾. 

ηνπο πεξηέθηεο ινηκνγόλσλ απνξξηκκάησλ αλαγξάθεηαη ην εξγαζηήξην θαη ηελ 

εκεξνκελία απνκάθξπλζήο ηνπο. 

 Καζαξίδεηε ηηο επηθάλεηεο, ρξεζηκνπνηώληαο παληά κηαο ρξήζεσο. Υξεζηκνπνηείηε 

απνιπκαληηθό κε λεξό ζηελ θαλνληθή ηνπ αλαινγία. Απνιπκαίλεηε όιεο ηηο επηθάλεηεο 

πξνζεθηηθά, αιιάδνληαο ηαθηηθά ην λεξό θαη ην παλί.  

 πκπιεξώλεηε ηηο ραξηνζήθεο κε ρεηξνπεηζέηεο θαη ηηο ζαπνπλνζήθεο κε ζαπνύλη.  

 Καζαξίδεηε ην γξαθείν ηνπ εξγαζηεξίνπ ζρνιαζηηθά. Μία θνξά ην κήλα 

επηθνηλσλνύκε κε ηνλ ππεύζπλν γηα κεηαθίλεζε ησλ βηβιίσλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ, 

ώζηε λα μεζθνλίδνληαη ηα ξάθηα.  
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 Ξεζθνλίδεηε ηα πιαίζηα ησλ παξαζύξσλ θαη ησλ ζπξώλ, κεηαθηλνύκε όια ηα 

αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη θνληά ηνπο θαη θαζαξίδνπκε ηα απνηππώκαηα από ηα 

ηδάκηα.  

 ηε ζπλέρεηα πιέλεηε ηνπο λεξνρύηεο θαη ηηο βξύζεο.  

 Καηόπηλ αθνινπζεί ζθνπγγάξηζκα ρξεζηκνπνηώληαο θαη απνιπκαληηθό. Πξνζέρεηε 

πνιύ ηηο γσλίεο θαη ην κέξνο ηνπ παηώκαηνο πνπ είλαη θαιπκκέλν κε ηηο βάζεηο ησλ 

ηξαπεδηώλ. 

 

 

 
ΑΗΘΟΤΔ ΑΝΑΜΟΝΖ  

 

∆ηελεξγείηαη:  

 

i. θνύπηζκα µε αληηζηαηηθό παλί κηαο ρξήζεσο ή πιέλεηαη µεηά από θάζε ρξήζε, εθ' όζνλ 

είλαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ.  

ii. Τγξό μεζθόληζκα µε πξνεµπνηηζµέλα παλάθηα ησλ θαζηζκάησλ, ηξαπεδηδίσλ, πεξβάδηα 

παξαζύξσλ. 

iii. Πιέλνληαη ηα δνρεία απνξξηµµάησλ θαη ηνπνζεηνύληαη θαζαξέο ζαθνύιεο, δελ αδεηάδνληαη 

νη παιηέο.  

iv. θνπγγάξηζκα µε ζύζηεκα δηπινύ θνπβά.  

v. Πεξηνδηθά θαζαξίδνληαη ηα θσηηζηηθά εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην από ηελ Πξντζηακέλε ηνπ 

ηκήκαηνο.  

vi. Οη ςύθηεο πιέλνληαη θαζεκεξηλά µε απνξξππαληηθό.  

vii. Σδάκηα παξαζύξσλ 2 θνξέο µεληαίσο.  

 

 

 
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ∆ΗΑ∆ΡΟΜΟΗ-ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΔ  

 

Καζαξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ µία θνξά ηελ εκέξα θαη πεξηζζόηεξεο από µία θνξά ζηνπο 

πνιπζύρλαζηνπο δηαδξόκνπο. Οη ςεπδνξνθέο θαζώο θαη ηα θσηηζηηθά ζώκαηα λα 

θαζαξίδνληαη θάζε ηξίκελν ζε ζπλεξγαζία µε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο Κιηληθήο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΤΠΟΓΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ  
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Γεληθόο θαζαξηζκόο όισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ (ΔΚΣΟ ησλ αληρλεπηώλ ππξαζθάιεηαο θαη 

αεξαγσγώλ θιηκαηηζκνύ, πνπ γίλεηαη παξνπζία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο).  

  

 

Καζαξηζκόο θιηκαθνζηαζίσλ  

 

 Σα θιηκαθνζηάζηα θαζαξίδνληαη κία θνξά ηελ εκέξα πξσί ή απόγεπκα.  

 θνππίδνληαη κε παλέηα κηαο ρξήζεο.  

 Ξεζθνλίδνληαη νη πηλαθίδεο θαη ηα θαπάθηα θσηηζκνύ.  

 Απνιπκαίλνληαη νη ρεηξνιαβέο ησλ ζπξώλ εμόδνπ πξνο ην θιηκαθνζηάζην θαη νη 

θνππαζηέο.  

 Καζαξίδεηαη ην ζνβαηεπί.  

 θνπγγαξίδεηαη θαη αιιάδεηαη ην λεξό ζπρλά θαη ρξεζηκνπνηείηαη ε πηλαθίδα κε ηελ 

έλδεημε: “Βξεγκέλν Πάησκα”. Γελ εθηειείηαη ε εξγαζία απηή ζε ώξεο αηρκήο.  

 Ο γεληθόο θαζαξηζκόο γίλεηαη θάζε άββαην.   

 

  

ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ - ΑΗΘΡΗΑ  

 
Καζαξίδνληαη θαζεκεξηλά όινη νη εμσηεξηθνί ρώξνη ησλ εηζόδσλ ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ θαη 

ησλ πεδνδξνκίσλ απηώλ. ε ηαθηηθή βάζε απαηηείηαη θαζαξηζκόο µε εηδηθή µεραλή. Γίλεηαη 

ζπρλή απνθνκηδή απνξξηµµάησλ. Απαηηείηαη ζπρλή θαζαξηόηεηα ησλ θάδσλ. 

 

ΦΤΓΔΗΑ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΩΝ  

 

Σηο εκέξεο ηεο απνθνκηδήο, ηα ςπγεία ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα απνιπµαίλνληαη. Δηδηθόηεξεο 

νδεγίεο θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο θαζώο επίζεο θαη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθώλ ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ όπσο δηαζπνξά αίκαηνο θαη άιισλ 

βηνινγηθώλ πγξώλ ππάξρνπλ εγγξάθσο από ηελ Δ.Ν.Λ. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ   
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 θνύπηζκα µε απνξξνθεηηθή ζθνύπα ηνπ δαπέδνπ θαη ησλ νδεγώλ νιηζζήζεσο ησλ 

ζπξώλ ησλ ζαιάκσλ δύν θνξέο ηελ εκέξα.  

 Όιεο νη επηθάλεηεο θαη ην πάησκα θαζαξίδνληαη µε πγξό θαζαξηζκνύ θαη πγξό 

απνιύκαλζεο δύν θνξέο ηελ εκέξα.  

 Ράγεο αλειθπζηήξα: Mεηά ην ζθνύπηζκα, κε έλα αηρκεξό αληηθείκελν αθαηξνύληαη 

ζθνππίδηα  πνπ ζπζζσξεύηεθαλ αλάκεζα από ηηο ξάγεο ηνπ αλειθπζηήξα.  

Καζαξίδνληαη  νη ξάγεο θαη  μεβγάδνληαη κε λεξό .   

 Οη δηαθόπηεο ιεηηνπξγίαο ζα θαζαξίδνληαη µε πξνεµπνηηζµέλα ζε απνιπκαληηθό 

παλάθηα ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ζε θάζε βάξδηα.  

 ε ζπλεξγαζία µε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο Κιηληθήο ζα θαζαξίδνληαη θάζε ηξίκελν νη 

ςεπδνξνθέο θαη ηα θσηηζηηθά ησλ ζαιάκσλ.  

 

 

 
ΜΑΓΔΗΡΗΑ   

  

Ο θαζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ είλαη θαζεκεξηλόο θαη ζπλερήο, ελώ ν γεληθόο- κεραληθόο 

θαζαξηζκόο γίλεηαη θάζε 15 εκέξεο.  

Ο θαζεκεξηλόο έιεγρνο γίλεηαη από ηνλ ππεύζπλν Κνπδίλαο, ελώ παξάιιεινπο ειέγρνπο 

θάλεη ην Γξαθείν Δπηζηαζίαο θαη ην Γξαθείν Διέγρνπ Λνηκώμεσλ.  

Σελ επζύλε ηνπ Γεληθνύ θαζαξηζκνύ έρεη ην γξαθείν Διέγρνπ Λνηκώμεσλ θαη ην Γξαθείν 

Δπίβιεςεο ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο.  

  

ΟΓΖΓΗΔ  

 Σν ηξνρήιαην θαζαξηζκνύ είλαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηα καγεηξεία.  

 Ο θαζαξηζκόο ησλ καγεηξείσλ γίλεηαη κεηά ην πέξαο ηεο βξαδηλήο δηαλνκήο θαγεηνύ.   

 

Ζ ζεηξά ησλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ έρεη σο εμήο:  

  

1. θνππίδεηαη πάληα κε ειεθηξηθή ζθνύπα πςειήο απνξξνθεηηθόηεηαο κε εληζρπκέλν 

θίιηξν. 

2. Καζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη νη  ηνίρνη κε ρξήζε ζθάιαο, αξρίδνληαο από ςειά  

πξνο ηα ρακειά..  

3. Καζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη νη ςεπδνξνθέο, θαπάθηα θιηκαηηζκνύ, θαη ηα 

θαπάθηα θσηηζκνύ.   

4. Καζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη όιεο νη επηθάλεηεο ηνπ ρώξνπ(πάγθνπο, ηξνρήιαηα, 

εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ςπγείσλ, πιπληεξίσλ, ληνπιαπηώλ).  

5. Δπηβάιιεηαη ε ζπρλή αιιαγή ηνπ λεξνύ.  

6. Καζαξηζκόο πάγθσλ εξγαζίαο θαη λεξνρπηώλ  

7. Πιέλνληαη κε απνξξππαληηθό θαη μεβγάδνληαη  θαη ζηεγλώλνπλ  όινη θάδνη ησλ 

απνξξηκκάησλ.  

8. Καζαξηζκόο εζηηώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ θνπδίλαο. 
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9. Καζαξίδνληαη, απνιπκαίλνληαη θαη ζηεγλώλνπλ όια ηα ηξνρήιαηα ησλ εξκαξίσλ 

απνζήθεπζεο θαγεηνύ.  

 

Γεληθόο θαζαξηζκόο  

 

Ο γεληθόο θαζαξηζκόο ηεο θνπδίλαο γίλεηαη από ην πξνζσπηθό θαζαξηζκνύ. Ζ ζπρλόηεηα 

είλαη αλάινγε κε ην θόξην εξγαζίαο ηεο θνπδίλαο θαη ην επίπεδν ηνπ θαζεκεξηλνύ 

θαζαξηζκνύ. 

 
Οη εξγαζίεο γεληθνύ θαζαξηζκνύ πεξηιακβάλνπλ:  

1. Καζαξηζκό θαη πιύζηκν θίιηξσλ θιηκαηηζκνύ.  

2. Καζαξηζκό θαη πιύζηκν θίιηξσλ απαγσγώλ.  

3. Πιύζηκν ηνηρνπνηίαο –πιαθηδίσλ κε ηζρπξό απνξξππαληηθό γηα ιίπε.  

4. Πιύζηκν πάγθσλ θαη λεξνρπηώλ.  

5. Γεληθό θαζαξηζκό απνζεθώλ.  

6. Πιύζηκν  θάδσλ απνξξηκκάησλ.  

7. Πιύζηκν ηξνρώλ όισλ ησλ ηξνρήιαησλ θνπδίλαο (ηξαπέδηα, θαξόηζηα κεηαθνξάο 

δίζθσλ, πηαηνζήθεο θιπ).  

8. Γεληθό θαζαξηζκό ινηπώλ βνεζεηηθώλ ρώξσλ.  

9. θνύπηζκα θαη κεραληθό πιύζηκν δαπέδσλ θαη ζραξώλ δαπέδσλ.  

  

Ζ εξγαζία γεληθνύ θαζαξηζκνύ ΓΔΝ πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκό ηεο θνπδίλαο.  

  

  

ΑΠΟΘΖΚΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΚΔΤΧΝ  

 θνύπηζκα κε ειεθηξηθή ζθνύπα  

 Μεηαθίλεζε ησλ αληηθείκελσλ ρσξίο λα αιιάδνληαη νη ζέζεηο ηνπο.  

 Καζαξηζκόο ξαθηώλ. 

 Καζαξηζκό θαη απνιύκαλζε : Ράθηα ,Σνίρνπο ,Πόξηεο  

 Καπάθηα θσηηζκνύ  

 Υώξνπο πίζσ από αληηθείκελα  

 Καζαξηζκόο ςπγείσλ κόλν εμσηεξηθά κε καιαθό ζθνπγγάξη.  

 θνπγγάξηζκα δαπέδνπ κε κεραλή ηξηβήο.  

 Ο θαζαξηζκόο ησλ ςπγείσλ γίλεηαη εμσηεξηθά κόλν κε καιαθό ζθνπγγάξη.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο 

 

  

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ  

  
 Ζ δηαδηθαζία ηεο απνθνκηδήο θαη κεηαθνξά απνξξηκκάησλ αθνινπζεί ηελ ίδηα δηαδηθαζία  γηα 

ηνπο δύν ηύπνπ απνξξηκκάησλ: κνιπζκαηηθά θαη νηθηαθνύ ηύπνπ.  
  

1. Ο δηαρσξηζκόο γίλεηαη από ην πξνζσπηθό ηεο Κιηληθήο.  

2. Σν πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο είλαη ππεύζπλν γηα ηελ πεξηζπιινγή, ηελ κεηαθνξά θαη 

ηελ ζσζηή απνζήθεπζε ησλ απνξξηκκάησλ.  

3. Ζ απνθνκηδή θαη κεηαθνξά απνξξηκκάησλ από ηνπο ρώξνπο ζπγθέληξσζεο ηνπο 

γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε.  

4. Έιεγρνο όισλ ησλ ρώξσλ γηα ηπρόλ ζαθνύιεο απνξξηκκάησλ έσο 21.30 κ.κ.  

5. Οη ζάθνη ζπιινγήο απνξξηκκάησλ αθνύ γεκίζνπλ κέρξη ηα ¾, πξηλ κεηαθεξζνύλ 

δέλνληαη θαιά κε εηδηθνύο πιαζηηθνύο ζθηγθηήξεο πνπ δελ μαλαλνίγνπλ.   

6. Αλ θάπνηνο ζάθνο έρεη δηαξξνή πγξώλ, ηνπνζεηείηαη ζε δεύηεξν ηνπ ηδίνπ ρξώκαηνο 

πνπ θαη απηόο δέλεηαη θαιά.   

7. Οη ζάθνη ζπιινγήο πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ δελ 

επαλαρξεζηκνπνηνύληαη - δελ αδεηάδνληαη - αιιά θάζε θνξά  αληηθαζίζηαληαη κε 

θαζαξνύο.  

8. Ζ κεηαθνξά ζηνπο εηδηθνύο ρώξνπο γίλεηαη κε εηδηθά ηξνρήιαηα  (ζθεπαζηά) πνπ δελ  

ππεξπιεξώλνληαη   

9. Σα εηδηθά ηξνρήιαηα απνξξηκκάησλ πιέλνληαη θάζε κέξα κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο 

θαη  απνιπκαίλνληαη .  

10. Οη θόθθηλεο (ή θίηξηλεο ζαθνύιεο) ηνπνζεηνύληαη ζην ρώξν αθαζάξησλ θαη 

αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Δζσηεξηθό Καλνληζκό Γηαρείξηζεο 

Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο (ΔΚΓΑΤΜ) ηεο Κιηληθήο. Ο ρώξνο δηαηεξείηαη 

ζρνιαζηηθά θαζαξόο.  

11. Οη θόθθηλεο (ή θίηξηλεο ζαθνύιεο) λα είλαη βαξέσο ηύπνπ από αλζεθηηθό αδηαπέξαζην 

πιαζηηθό.  

12. Σν πιύζηκν ησλ ρεξηώλ ηνπο είλαη απαξαίηεην ακέζσο κόιηο βγάινπλ ηα γάληηα ηνπο 

θαη όηαλ ηειεηώζνπλ ηελ κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ .  

13. Οη αλειθπζηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κεηαθνξά απνξξηκκάησλ, 

θαζαξίδνληαη ακέζσο κεηά ηηο ώξεο κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ  πνπ πξναλαθέξζεθαλ.  
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14. Σα γάληηα δελ πξέπεη λα θνξηνύληαη ζπλερώο ρσξίο ιόγν αιιά πξέπεη  λα πιέλνπλ 

ζπρλά ηα ρέξηα ηνπο. Με ηα γάληηα δελ αγγίδεηαη ην πεξηβάιινλ γύξσ ηνπο.  

15. Οη εξγαδόκελνη ηεο κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ πξέπεη λα θέξνπλ εηδηθή ζηνιή, λα 

θνξνύλ γάληηα κηαο ρξήζεσο κόλν όηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο ζάθνπο νη νπνίνη  

δελ είλαη δεκέλνη.  

  

                                    

  
  

  

  

  
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4

Ο
  

ΔΞΟΠΛΗΜΟ – ΤΛΗΚΑ  

  

Ο ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΛΖΡΔΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΟΡΟΤ  

1. Να αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο Κιηληθήο, γηα ηελ θαζαξηόηεηα.  

2. Όια ηα αλαγθαία ζθεύε, εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνύ, απαξαίηεηνο λα είλαη 

πξώηεο πνηόηεηαο θαη πιένλ θαηάιιεια ακεηαρείξηζηα θαη θαηαζθεπαζκέλα – 

παξαζθεπαζκέλα (πιηθά θαζαξηόηεηαο) κε ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θαη 

ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Λνηκώμεσλ (Δ.Ν.Λ.)  θαη ηεο 

ηερληθήο ππεξεζίαο.   

3. Να είλαη θαηά ην δπλαηό αζόξπβα θαη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ηόζν από 

άπνςε ιεηηνπξγίαο, όζν θαη από εκθάληζε.  

4. Σα αλαγθαία ζθεύε – εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνύ λα κελ πξνθαινύλ θζνξέο 

(βξαρπρξόληα θαη καθξνρξόληα) ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκό ηεο Κιηληθήο.  
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5. Σα απαξαίηεηα κεραλήκαηα – εμνπιηζκόο (θάδνη ζθνπγγαξίζκαηνο δηπινύ 

ζπζηήκαηνο, ζθνπγγαξίζηξεο, ηξόιετ θαζαξηζηξηώλ, θάδνη μεζθνλίζκαηνο θαη 

μεζθνλόπαλα) λα είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε Κιηληθή – Σκήκα – Δξγαζηήξηα – 

Υεηξνπξγία - ΜΔΘ, δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ. Ο παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνύκελνο 

εμνπιηζκόο ησλ ρώξσλ λα είλαη κπαξθαξηζκέλνο κε ηελ νλνκαζία ηνπ ρώξνπ θαη ηεο 

ρξήζεο γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη.  

6. Γηα ηνπο ζαιάκνπο απνκόλσζεο ησλ νξόθσλ λα ρξεζηκνπνηείηαη μερσξηζηόο 

εμνπιηζκόο εηδηθνύ ρξώκαηνο θαη πιηθά από απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα 

ππόινηπα ηκήκαηα.   

7. Με απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηόηεηα γηα 

ζπλερή, άκεζε θαη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε,  (επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά θιπ) πνπ 

είλαη αλαγθαία γηα ηε άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ, ώζηε ε εθηέιεζε ηνπ 

αλαιπζέληνο έξγνπ λα είλαη απξόζθνπηε θαη απνηειεζκαηηθή.  

8. Να εμαζθαιηζζεί ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ώζηε ην πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεί λα 

γλσξίδεη άξηζηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ – ζπζθεπώλ θαη ζηηο εξγαζίεο 

θαζαξηζκνύ ρώξσλ ηεο Κιηληθήο. 

           

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ – ΔΞΟΠΛΗΜΟ *  

  

ΔΗΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ   

Πεξηζηξνθηθή κεραλή δαπέδσλ  

Μεραλέο απνξξόθεζεο πγξώλ θαη ζθόλεο   

Μπαηαξηνθίλεηεο θαη ειεθηξνθίλεηεο κεραλέο  

Πηεζηηθό κεράλεκα  

Μεραλέο πιπζίκαηνο – γπαιίζκαηνο Spray.   

Πεξηζηξνθηθή Μεραλή γπαιίζκαηνο   

Ζιεθηξηθέο ζθνύπεο λνζνθνκεηαθνύ ηύπνπ, ηζρπξέο, 

αζόξπβεο, κε εηδηθά θίιηξα θαη αζόξπβεο (ηειεπηαίαο 

ηερλνλνινγίαο) γηα όια ηα λνζειεπηηθά ηκήκαηα.   

ύζηεκα πγξνύ ζθνππίζκαηνο  

Σξόιετ κε ηα απαηηνύκελα πιηθά (θνπβαδάθηα) θαζαξηζηώλ 

/ξηώλ νξόθσλ θιηληθώλ θαη ηκεκάησλ (έλα γηα θάζε ηκήκα).  

Αλαβαηόξην γηα θαζαξηζκό ηδακηώλ Δδάθνπο  

Απηόκαην κεράλεκα πιύζεο –ζηέγλσζεο δαπέδσλ  
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* Ο εμνπιηζκόο πνπ δεηείηαη από ηνλ Αλάδνρν θάζε θνξά επαλαμηνινγείηε κε βάζε ηηο 

αλάγθεο ηεο Κιηληθήο  

  

  Γηα ην ζεη ζθνπγγαξίζκαηνο δύν θνπβάδεο ησλ 10lit, δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο (θόθθηλν –

κπιε). Πάλσ ζηνπο θνπβάδεο ζεκεηώλεηαη θαηά ηξόπν επδηάθξηην ε έλδεημε 8lit.   

 θνπγγαξίζηξεο ιεπθέο.  

ην εηδηθό ηξόιετ θαζαξηόηεηαο:  

 Ξεζθνλόπαλα (ηύπνπ βέηεμ) ηέζζεξα δηαθνξεηηθά γηα θάζε επηθάλεηα (γξαθεία, έπηπια, 

πόξηεο, θάδξα, ληπηήξεο, ληνπδηέξεο, πάγθνπο εξγαζίαο, ηνπαιέηεο).   

 Σα μεζθνλόπαλα ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο πιέλνληαη ζε πιπληήξην – ζηεγλσηήξην). Π.ρ. 

Μπιε vetex θαη κπιε θνπβαδάθη γηα ηνπο ληπηήξεο.  

Κίηξηλν vetex θαη θίηξηλν – πξάζηλν θνπβαδάθη γηα ηνπο ληπηήξεο.  

Καξώ vetex θαη θίηξηλν θνπβαδάθη γηα ηνπο πάγθνπο εξγαζηεξίσλ.  

Ρνδ vetex κε θόθθηλν ζθνπγγάξη θαη θόθθηλν θνπβαδάθη γηα ηηο ηνπαιέηεο. 

Πξάζηλα, ή κπιε ζθνπγγάξηα γηα άιιεο ρξήζεηο π.ρ. ηνίρνπο, όπσο νξίδεη ε 

Δπηηξνπή Διέγρνπ Λνηκώμεσλ.  

 Απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά επώλπκεο εηαηξίαο.    

 ην ηξνρήιαην θαζαξηόηεηαο πξέπεη απαξαηηήησο λα ππάξρεη ζπάηνπια ή θαη ζύξκα.   

 Γάληηα θαζαξηόηεηαο ειαζηηθά ρνλδξά δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ θαη ειαζηηθά κηαο 

ρξήζεσο, ρξσκαηηζηά δηαθνξεηηθά από ηεο Κιηληθήο.  

 Γάληηα ειαζηηθά κηαο ρξήζεσο λνζνθνκεηαθνύ ηύπνπ.  

 αθνύιεο πιαζηηθέο απνξξηκκάησλ, καύξνπ θαη θίηξηλνπ ρξώκαηνο, αλζεθηηθέο, ρνλδξέο, 

αξίζηεο πνηόηεηαο, δηαθόξσλ κεγεζώλ, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Κιηληθήο.   

 θηγθηήξεο πιαζηηθνί γηα ην δέζηκν ησλ ζάθσλ.   

 θνπγγαξάθηα κε ζύξκα, δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο γηα ηξίςηκν κεηαιιηθώλ επηθαλεηώλ, 

ληπηήξσλ θαη εηδώλ πγηεηλήο.  

 θάιεο.  

 Λάζηηρα λεξνύ.  

 Μπαιαληέδεο.  

 άξσζξα θαη θαξάζηα γηα ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν θαη όπνπ ρξεηάδεηαη.  

 Ζιεθηξηθό Πιπληήξην – ζηεγλσηήξην.  

 Γύν ή πεξηζζόηεξα θαξόηζηα ζθεπαζηά κεηαθνξάο αθαζάξηνπ θαη δύν ή πεξηζζόηεξα 

θαζαξνύ ηκαηηζκνύ.  

 Πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο.  

 Όηη άιιν απαηηεί ε Κιηληθή ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο.  
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ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ  

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΧΝ /ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ  

  

 

1. Έγθξηζε από ηνλ Δ.Ο.Φ. ζύκθσλα κε ηνλ Φ.Δ.Κ. (αξηζκόο 961/23/12/94 Σεύρνο Β)  

θαη λα έρνπλ CE mark επηζήκαλζε.   

2. Σα πξντόληα θαζαξηζκνύ λα έρνπλ αξηζκό θαηαρώξεζεο από ην Γεληθό Υεκείν ηνπ 

Κξάηνπο.  

3. Να ζπλνδεύνληαη από Πηζηνπνηεηηθό ρεκηθήο ζύλζεζεο, βηβιηνγξαθία θαη πίλαθα 

απνηειεζκαηηθόηεηαο.  

4. Ηδαληθό είλαη έλα πξντόλ πνπ ζην θάζκα ηνπ πεξηιακβάλεη όια ηα Gram αξλεηηθά θαη 

ζεηηθά κηθξόβηα, κπθνβαθηεξίδηα, ηνύο, κύθεηεο θαη ζπόξνπο βαθηεξηδίσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ HBV, HCV, HIV, δειαδή έλα επξύ αληηβαθηεξηαθό 

θάζκα κε κε αλαζηξέςηκν ελέξγεηα.  

5. Να έρεη ηαρεία δξάζε γηα πξαθηηθνύο ζθνπνύο. Να επηηπγράλεη πςεινύ βαζκνύ 

απνιύκαλζε ζε όζν ην  δπλαηόλ πην κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα.  

6. Ζ επίδξαζε ηνπ απνιπκαληηθνύ δελ πξέπεη λα επεξεάδεηαη από ηελ παξνπζία 

νξγαληθώλ, ή αλόξγαλσλ νπζηώλ (αίκα, εθθξίζεηο θ.ι.π)., ζηηο νπνίεο επηδνύλ νη πξνο 

θαηαζηξνθή κηθξννξγαληζκνί. Γειαδή πξέπεη λα έρεη ηζρπξή δηεηζδπηηθόηεηα.   

7. Να έρεη απνξξππαληηθέο ηδηόηεηεο, ώζηε λα δηαπεξλά ιηπαξέο ή πξσηετληθέο νπζίεο 

γηα λα θαηαζηξέθεη ηα εληόο απηώλ πξνζηαηεπόκελα κηθξόβηα θαη λα θαζαξίδεη 

απνηειεζκαηηθά.   

8. Δλώζεηο ρισξίνπ λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν κεηά από ζύκθσλε γλώκε ηεο Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ Λνηκώμεσλ θαη ηεο Δπόπηξηαο Τγείαο (π.ρ. θαζαξηζκό όισλ ησλ εηδώλ 

πγηεηλήο (ληπηήξεο, βξύζεο, ιεθάλεο, πιαθάθηα, W.C. θ.ι.π). 

9. Να έρεη ζηαζεξόηεηα ηόζν ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (δεζηό λεξό 45°C), όζν θαη ζε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (15-20°C). Να κελ επεξεάδεηαη ε δξαζηηθόηεηά ηνπ από ηε 

κεηαβνιή ηνπ PH.   

10. Να εμαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ηεο αμίαο ησλ αληηθεηκέλσλ, δειαδή λα είλαη ζπκβαηό 

κε ηηο επηθάλεηεο, λα κε δηαβξώλεη ηα αληηθείκελα θαη ηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο.   

11. Να είλαη κε ηνμηθό γηα ηνλ άλζξσπν, ηα δώα θαη ην πεξηβάιινλ θαη κε εύθιεθην.   

12. Να είλαη άνζκν, ή λα έρεη ειαθξηά επράξηζηε νζκή.   

13. Να κελ αλαπηύζζεηαη αληνρή ζε απηό. Να κελ επεξεάδεηαη από θπζηθνύο παξάγνληεο 

(πγξαζία, θσο,  ζεξκνθξαζία).   

14. Να είλαη δηαιπηό ζην θξύν λεξό.  

15. Γηα αξαίσζε, ή ςεθαζκό λα πξνζθέξεηαη δνζνκεηξηθή αληιία, ε νπνία πξέπεη λα 

αληηθαζίζηαηαη ζπρλά.   

16. Σα πξντόληα θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο λα παξέρνληαη ζην πξνζσπηθό ηνπ 

ζπλεξγείνπ θαζαξηζκνύ (θαζαξηζηέο) ζηε αξρηθή ηνπο ζπζθεπαζία θαη κε ηε ζύλζεζε 

– δηάιπζε ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο ηνπο.  
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17. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό από έγθπξνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο, πνπ λα βεβαηώλεη όηη 

νη πξνηεηλόκελεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή πξνο ρξήζε ππθλόηεηεο δελ είλαη επηθίλδπλεο 

γηα ην ρξήζηε θαη είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηνλ πξνηεηλόκελν ρξόλν δξάζεο.   

18. Να ππάξρνπλ νδεγίεο ρξήζεσο θαη θηλδύλσλ. Αθόκε κέηξα πξνθύιαμεο θαη αληίδνηα, 

αλ απαηηνύληαη.  

19. Να αθήλεη αληηκηθξνβηαθό θηικ ζηηο επηθάλεηεο.   

20. Κάζε πιενλέθηεκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο λα ιακβάλεηαη ππόςε.    

21. Δάλ ην πξντόλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξώηε θνξά θαη δελ ππάξρεη εκπεηξία ε θιηληθή 

έρεη δηθαίσκα λα πξνζβάιιεη ηε ζύκβαζε, εθόζνλ παξνπζηαζζνύλ πξνβιήκαηα ζηε 

ρξήζε ηνπ.    

22. Σα πξντόληα θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο λα ζπλνδεύνληαη από ην Φύιιν 

Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο SDS. 

  

 

ΓΔΝΗΚΑ: 

 

 Τπνρξεσηηθά νη πξνκεζεύηξηεο εηαηξείεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο θαηά ISO 9001:2015, θαη πηζηνπνίεζε έγθξηζεο ∆Τ8δ/1348/2004. 

 Οη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ησλ πξντόλησλ λα θαηαζέζνπλ: α) ISO 9001, ISO 13485 

θαη ISO 14001 ή ηζνδύλακν πηζηνπνηεηηθό γηα ηα απνξξππαληηθά-απνιπκαληηθά, θαη β) 

ISO 9001 θαη ISO 22716 γηα ηα θξεκνζάπνπλα (δηεζλέο πξόηππν πνπ πεξηγξάθεη ηηο 

απαηηήζεηο θαη παξέρεη ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο νξζώλ πξαθηηθώλ ζηε βηνκεραλία 

θαιιπληηθώλ πξντόλησλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ  ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ  
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ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ TOY ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ  

  

Σα πξντόληα θαζαξηζκνύ θαη ηα απνιπκαληηθά επηιέγνληαη πάληα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

Δπηηξνπήο Διέγρνπ Λνηκώμεσλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείνπ επηζηαζίαο θαη ηελ 

Σερληθή Τπεξεζία ηεο Κιηληθήο.  

  

Α΄ ΤΛΗΚΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ  

ΟΝΟΜΑΗΑ ΤΛΗΚΟΤ                                                                    ΘΔΖ ΥΡΖΖ  

  

Αθαηξεηηθό παξθεηίλεο  

  

 Γεληθή ρξήζε (όρη δάπεδα Linoleum)  

Αθαηξεηηθό παξθεηίλεο   Δίζνδνη θεληξηθνύ θηηξίνπ (γηα δάπεδα Linoleum).  

  

Μεηαιιηθή Παξθεηίλε γηα δάπεδα 

Απηνγπάιηζηε κεηαιιηθή παξθεηίλε 

αληηνιηζζσηηθή γηα δάπεδα θαη γηα δάπεδα 

πνπ απνιπκαίλνληαη.  

  

  

 Γεληθή ρξήζε & Linoleum  

Οπδέηεξν πγξό θαζαξηζκνύ  γηα 

ζθνπγγάξηζκα όισλ ησλ δαπέδσλ.  

 Καζεκεξηλή γεληθή ρξήζε & Linoleum.  

Καζαξηζηηθό  ρώξσλ  πγηεηλήο  γηα  

θαζεκεξηλή ρξήζε   

 W.C  

Απνιπκαληηθά γηα ρώξνπο πςεινύ 

θηλδύλνπ  

  

 Μ.ΑΦ , Γσκάηηα απνκόλσζεο   

 Απνξξππαληηθό – απνιπκαληηθό   Καζεκεξηλή απνιύκαλζε & γεληθνί θαζαξηζκνί εηδώλ 

πγηεηλήο.  

 Καζαξηζηηθό γηα ηδάκηα.   Γεληθή ρξήζε.  

Απνξξππαληηθό  γηα  κάξκαξα  ή  θαη  

κσζατθά, πιαθάθηα θαη επηθάλεηεο  

 Σνπηθόο θαη γεληθόο θαζαξηζκόο.  

Απνξξππαληηθό πγξό θαζαξηζηηθό 

κνθεηώλ.  

  

 Καζαξηζκόο κνθεηώλ – θαξεθιώλ  

Αθαηξεηηθό αιάησλ   Πεξηνδηθή ρξήζε W.C. θαηά ηνλ γεληθό θαζαξηζκό.  
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Κνηλό πγξό θαζαξηζκνύ γηα 

ζθνπγγάξηζκα Απνξξππαληηθά – 

θαζαξηζηηθά δαπέδνπ, ηνίρσλ, 

επηθαλεηώλ, ληπηήξσλ θαη εηδώλ πγηεηλήο.  

Απνξξππαληηθά  θαζαξηζηηθά 

 δύζθνισλ ξύπσλ.  

  

Γεληθή  ρξήζε, 

 ή  κόλν 

θιηκαθνζηάζηα.  

θνηλόρξεζηνη  ρώξνη  θαη  

Γπαιηζηηθό δαπέδσλ  

  

 Όπνπ απαηηείηαη    

Υισξίλε  Όπνπ απαηηείηαη     

  

 

ΔΗΓΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ  ΥΡΖΖ  

 

Σα πξντόληα θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο λα παξέρνληαη ζην πξνζσπηθό θαζαξηζκνύ ζηε 

ζπζθεπαζία  ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο ηνπο, λα ζπλνδεύνληαη από δνζνκεηξεηή.    

1. Ζ δηάιπζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ δηαιπκάησλ (πξνο ρξήζε) ησλ πξντόλησλ θαζαξηζκνύ 

λα γίλεηαη θάζε πξσηλό ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο εηαηξείαο παξαζθεπήο ησλ πξντόλησλ.  

2. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ δηαιπκάησλ (πξνο ρξήζε) ησλ  πξντόλησλ 

απνιύκαλζεο πνπ ζα θάλνπλ νη θαζαξηζηέο λα είλαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ.  

3. Σα απνιπκαληηθά πξντόληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ νξίδνληαη πάληα από ηελ Δπηηξνπή  

Διέγρνπ Λνηκώμεσλ.  

4. Οη ρώξνη ηεο Κιηληθήο ζηνπο νπνίνπο ζα ρξεζηκνπνηνύληαη απνιπκαληηθά πξντόληα 

νξίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθώλ  Λνηκώμεσλ (Δ.Ν.Λ.)   

5. ε όινπο ηνπο ρώξνπο ησλ θηηξίσλ, εθηόο από ηνπο θαζνξηδόκελνπο ρώξνπο πςεινύ 

θηλδύλνπ από ηελ Δ.Ν.Λ.,  ρξεζηκνπνηνύληαη απνξξππαληηθά δηαιύκαηα.  

  

 

  

  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο

  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ – ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

  

 Ζ αμηνιόγεζε ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηόηεηαο γίλεηαη θαζεκεξηλά από ηνλ Ννζειεπηή Διέγρνπ 

Λνηκώμεσλ  θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξντζηάκελν επηζηαζίαο δίλνπλ ηηο ιύζεηο όπνπ 

πξνθύπηνπλ  πξνβιήκαηα .  
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Ζ Δ.Δ.Λ. ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξντζηάκελν επηζηαζίαο θάζε ηξίκελν θνηλνπνηνύλ ζηε Γεληθή 

Γηεύζπλζε θαη ζηε Ννζειεπηηθή Γηεύζπλζε, αμηνιόγεζε ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηόηεηαο .  

Ζ Δ.Δ.Λ θάζε εμάκελν θνηλνπνηεί ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε θαη ζηε Ννζειεπηηθή Γηεύζπλζε , 

αλαθνξά γηα ην πνηνηηθό θαη πνζνηηθό επίπεδν θαζαξηόηεηαο ηεο Κιηληθήο. Οη πξντζηάκελνη 

όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ  ηκεκάησλ παξαδίδνπλ κεληαία αμηνιόγεζε ηεο θαζαξηόηεηαο ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπο ζηελ Δ.Ν.Λ. ( παξάξηεκα ).   

Ζ Δ.Δ.Λ καδί κε ηνλ ππεύζπλν ηνπ Αλαδόρνπ θέξεη ηελ επζύλε εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ 

θαζαξηόηεηαο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Κέληξνπ . Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κπνξνύλ 

λα πεξηιακβάλνπλ θαη ζπλαθή ζέκαηα .  

Ζ Δ.Δ.Λ. ππνρξενύηαη λα θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν ηα έληππα αμηνινγήζεσο θαη ηελ αλαθνξά 

ηεο γηα ην έξγν ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηόηεηαο .  

  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

  

Α. ΚΧΓΗΚΔ ΥΡΧΜΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  

  

                               ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ   

  

ΥΡΧΜΑ ΚΟΤΒΑ  ΥΡΖΖ  ΥΡΧΜΑ ΠΑΝΗΧΝ  

  

ΜΠΛΔ  

  

  

ΚΡΔΒΑΣΗΑ  –  ΚΟΜΟΓΗΝΑ  –  

ΝΣΟΤΛΑΠΔ   

  

ΜΠΛΔ  

  

ΠΡΑΗΝΟ  

  

  

ΔΠΗΠΛΑ  ΓΡΑΦΔΗΧΝ  –  ΠΟΡΣΔ- 

ΠΟΜΟΛΑ  - ΡΟΓΑΚΗΑ 

ΚΡΔΒΑΣΗΧΝ   

  

ΠΡΑΗΝΟ  

  

  

ΚΗΣΡΗΝΟ  

  

  

ΝΗΠΣΖΡΔ – ΝΣΟΤΕΗΔΡΔ – 

ΠΛΑΚΑΚΗΑ  

ΜΠΑΝΗΟΤ   

  

  

ΚΗΣΡΗΝΟ  

  

  

ΚΟΚΚΗΝΟ  

  

  

W.C.  

  

ΡΟΕ   
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                                    ΓΑΠΔΓΑ  

  

ΥΡΧΜΑ ΚΟΤΒΑ  ΥΡΖΖ  

  

ΚΟΚΚΗΝΟ    

  

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ  

  

  

ΜΠΛΔ  

  

ΞΔΒΓΑΛΜΑ  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Β. ΟΓΖΓΗΔ ΔΡΓΑΗΑ   
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ΟΓΖΓΗΔ ΔΡΓΑΗΑ   

ΓΗΑ ΣΟΤ ΚΑΘΑΡΗΣΔ   

Να βξίζθνληαη πάληα αλεξηεκέλεο  

ζηνπο ρώξνπο ησλ θαζαξηζηώλ/ζηξηώλ.  

  

 Ζ ζθνπγγαξίζηξα λα αιιάδεηαη θάζε πξσί θαη λα κελ ηνπνζεηείηαη πνηέ κέζα ζηνλ θνπβά.  

  

 Ζ ζθνπγγαξίζηξα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα W.C. ηνπ θνηλνύ λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

άιινπο ρώξνπο.  

  

 Σν λεξό ησλ θάδσλ λα αιιάδεηαη από ζάιακν ζε ζάιακν. Υξεζηκνπνηείηε πάληνηε θξύν λεξό.  

  

 Σν λεξό ησλ θάδσλ λα αιιάδεηαη ζηνπο δηαδξόκνπο κεηά από 3–4 ζθνπγγαξίζκαηα.   

  

 Όηαλ ζθνπγγαξίδεηε ρξεζηκνπνηείηε πάληνηε ηελ θίηξηλε πηλαθίδα, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη: 

«ΠΡΟΟΥΖ ΒΡΔΓΜΔΝΟ ΠΑΣΧΜΑ».  

  

 Γάληηα ρνληξά θνξάηε κόλν όηαλ θαζαξίδεηε ηα W.C. θαη ηα βγάδεηε ακέζσο.  

  

 Γάληηα κηαο ρξήζεσο θνξάηε γηα ηε ζπιινγή αίκαηνο θαη ζε ζάιακν, όπνπ λνζειεύεηαη 

αζζελήο κε ινηκώδε λόζν.  

  

 Οη ζάθνη απνξξηκκάησλ δέλνληαη πάληα κε ζθηγθηήξεο.  

  

 ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ζαο θαζαξίδεηε:  

  

 Σνπο θάδνπο ηνπ λεξνύ, εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά, θαζώο θαη ηηο βάζεηο ηνπο.  

 Σα ηξόιετ πνπ πεξηέρνπλ ηα πιηθά θαζαξηόηεηαο.  

 Σα θίιηξα από ηηο ειεθηξηθέο ζθνύπεο.  

 Σελ απνζήθε πνπ θπιάζζεηαη ν εμνπιηζκόο γηα ηελ θαζαξηόηεηα.  

    

  

  

  

  

  

Γ. ΔΝΣΤΠΟ  ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

  

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ  ΓΔΝΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΧΝ (ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ)  
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ΜΗΝΑΣ/ ΕΤΟΣ: ……………………………..  

  

ΟΡΟΦΟΣ........................    

ΟΜΟΝΑΣΔΠΧΝΤΜΟ  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  XΧΡΟΗ-ΖΜΔΗΑ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ  

ΤΠΟΓΡΑΦΖ     

    1.     

    2.     

    3.      

    4.      

    5.     

    6.     

    7.     

    8    

    9.    

    10.    

    ………….    

        

        

        

        

        

  

  

Δπόπηεο Αλαδόρνπ:....................................................................................  

Ζκεξνκελία:................................................................................................  

Τπεύζπλνο Τπνδνκώλ:……………………………………………………………………………… 

Ζκεξνκελία:................................................................................................  

  


