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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Tabelaryczne zestawienie zakresów i częstotliwości wykonywania usługi sprzątania w poszczególnych 

pomieszczeniach 

GABINETY ZABIEGOWE 

Wyposażenie / 
powierzchnie 

Jak często Czym W jaki sposób Kto 

Podłogi 
1 x dziennie i w razie 

potrzeby 

Mycie + dezynfekcja lub 
środek myjąco – 
dezynfekcyjny 

Mycie mopem, metoda 
jednego kontaktu z 
powierzchnią mytą 

Osoba 
sprzątająca 

Stanowisko do 
pobierania krwi (fotel, 

szafka) 

1x dziennie i 
 

 po każdym zabiegu 

Mycie + dezynfekcja lub 
środek myjąco – 
dezynfekcyjny 

Przecieranie, spryskanie 
powierzchni 

trudnodostępnych 

Osoba 
sprzątająca 
Użytkownik, 

Stoliki zabiegowe, wózki 
do podawania leków, 
stojaki do kroplówek 

1x dziennie i 
 
 

 po każdym zabiegu  

Mycie + dezynfekcja lub 
środek myjąco – 
dezynfekcyjny 

Szybka dezynfekcja 

 
Przecieranie powierzchni 
Spryskiwanie powierzchni 

trudnodostępnych, 

Osoba 
sprzątająca 

 
Użytkownik 

Szafy na środki 
dezynfekcyjne 

1 x w tygodniu i w razie 
potrzeby 

Środek myjąco -
dezynfekcyjny 

Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Szafy na leki, sprzęt 
1 x w tygodniu i w razie 

potrzeby 

 
Środek myjąco 
dezynfekcyjny 

 

 
Przecieranie 

 
Użytkownik 

Umywalki, zlewy i baterie 
kranowe, kafelki przy 

umywalkach 

1 x dziennie i w razie 
potrzeby 

Środek myjąco -
dezynfekcyjny 

 
Profesjonalny detergent 

Przecieranie 
 

Osoba 
sprzątająca 

 

Dozowniki na mydło i 
środek do dezynfekcji 

rąk, podajnik na ręczniki 

1x dziennie 
powierzchnia zew, 
powierzchnia wew. 

zawsze przed 
uzupełnieniem 

Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Przecieranie, spryskanie 
powierzchni 

trudnodostępnych lub 
zanurzenie 

Osoba 
sprzątająca 

 

Parapety 
1 x dziennie i w razie 

potrzeby 
Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Mycie 
Osoba 

sprzątająca 

Klamki i powierzchnia 
dotykowa drzwi 

1x dziennie 
Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Drzwi, futryny, grzejniki 
1 x w tygodniu (piątek) 

i w razie potrzeby 
Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Wiadra na odpady 
medyczne niebezpieczne 

i odpady komunalne 

1 x dziennie i w razie 
potrzeby 

Mycie + dezynfekcja lub 
środek myjąco – 
dezynfekcyjny 

 
Przecieranie 

Osoba 
sprzątająca 

Okna, lampy 
oświetleniowe 

2 x w roku, kwiecień 
październik i w razie 

potrzeby 

Środek myjąco – 
dezynfekcyjny 

Profesjonalny detergent 
Przecieranie 

Osoba 
sprzątająca 

Ściany zmywalne  
1x w miesiącu i w razie 

potrzeby 
Środek myjąco - 
dezynfekcyjny 

Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Lodówka na leki 
(zewnętrzne 

powierzchnie) 

1 x dziennie i w razie 
potrzeby 

Środek myjąco-
dezynfekcyjny  

 
Przecieranie 

Osoba 
sprzątająca 

Lodówka na leki 
(wewnątrz) 

1 x na trzy miesiące 
(pierwsza środa 

miesiąca) 

Rozmrozić, środek 
myjąco-dezynfekcyjny 

Przecieranie, rozmrażanie Użytkownik 

Kółka mebli, sprzętu 1 x dziennie 
Mycie + dezynfekcja lub 

środek myjąco – 
dezynfekcyjny 

Spryskanie 
Osoba 

sprzątająca 
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KUCHENKI ODDZIAŁOWE 

Wyposażenie / 
powierzchnie 

Jak często Czym W jaki sposób Kto 

Podłogi 
2 x dziennie i w razie 

potrzeby 

Mycie + dezynfekcja lub 
środek myjąco – 
dezynfekcyjny 

Mycie mopem, metoda 
jednego kontaktu z 
powierzchnią mytą 

Osoba 
sprzątająca 

Umywalki, zlewozmywaki 
baterie kranowe, kafelki 

wokół baterii 

2 x dziennie i w razie 
potrzeby 

Mycie + dezynfekcja lub 
środek myjąco – 
dezynfekcyjny 

Przecieranie, spłukać wodą 
Osoba 

sprzątająca 

Dozowniki na mydło i 
środek do dezynfekcji 

rąk, podajnik na ręczniki 

1x dziennie 
powierzchnia zew, 
powierzchnia wew. 

zawsze przed 
uzupełnieniem 

 
Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Przecieranie, spryskanie 
powierzchni 

trudnodostępnych lub 
zanurzenie 

Osoba 
sprzątająca 

 

Naczynia kuchenne 
3 x dziennie po 

posiłkach i w razie 
potrzeby 

Profesjonalny detergent 
Temperatura min. 85o C 

Mycie i wyparzanie w 
zmywarko – wyparzarce 

Osoba 
sprzątająca 

 

Blaty, powierzchnie 
stołów, szafek, wózki 

transportowe 

3 x dziennie po 
posiłkach i w razie 

potrzeby 

Środek myjąco - 
dezynfekcyjny 

Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Parapety, półki, meble 
kuchenne 

1 x w tygodniu (środa) i 
w razie potrzeby 

 
Środek myjący 

 

 
Przecieranie 

Osoba 
sprzątająca 

Pojemniki na resztki 
pokarmowe, kosze na 

odpady komunalne 
Po każdym opróżnieniu 

 
Środek myjąco 
dezynfekcyjny 

Przecieranie 
 

Osoba 
sprzątająca 

 

Ściany, kafelki, drzwi 1 x w tygodniu (środa) 
Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Mycie 
Osoba 

sprzątająca 

Lodówka na żywność 
(zewnętrzne 

powierzchnie) 

 
1 x w tygodniu (środa) i 

w razie potrzeby 

Środek myjąco-
dezynfekcyjny  

Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Lodówka na żywność 
(wewnątrz) 

 
1 x na trzy miesiące 

(pierwsza środa 
miesiąca) 

Rozmrozić, środek 
myjąco-dezynfekcyjny 

Przecieranie, rozmrażanie 
Osoba 

sprzątająca 

Zmywarko-wyparzarka 1 x dziennie 
Środek myjąco – 

dezynfekcyjny 
 

Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Mikrofalówka 
 

1 x w tygodniu (środa) i 
po każdym zabrudzeniu 

Środek myjący Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Okna, lampy 
oświetleniowe 

2 x w roku, kwiecień 
październik i w razie 

potrzeby 

 
Środek myjący, preparat 

do mycia okien 

 
Przecieranie 

Osoba 
sprzątająca 

 
 

Kółka mebli, sprzętu 1 x dziennie 
Mycie + dezynfekcja lub 

środek myjąco – 
dezynfekcyjny 

Spryskanie 
Osoba 

sprzątająca 
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JADALNIE W ODDZIAŁACH 

Wyposażenie / 
powierzchnie 

Jak często Czym W jaki sposób Kto 

Stoły Po każdym posiłku 
Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Przecieranie Osoba sprzątająca 

Krzesła, parapety 
1x dziennie i w razie 

potrzeby 
Preparat myjący Przecieranie Osoba sprzątająca 

Podłogi 
1x dziennie w razie 

potrzeby 
Preparat myjący 

Mycie mopem, metoda 
jednego kontaktu z 
powierzchnią mytą 

Osoba sprzątająca 

Okna, 
lampy 

oświetleniowe 

2 x w roku, kwiecień 
październik i w razie 

potrzeby 

Preparat myjący, 
Preparat do mycia okien 

 
Przecieranie powierzchni 

 

Osoba sprzątająca 
 

Kosze na odpady Po opróżnieniu Preparat myjący Przecieranie Osoba sprzątająca 

Lodówki 
(zewnętrzne 

powierzchnie) 
1 x dziennie Preparat myjący Mycie, Przecieranie Osoba sprzątająca 

Lodówki 
(wewnątrz) 

1 x w kwartale (pierwsza 
środa kwartału) 

rozmrażanie 
Preparat myjący 

 
Przecieranie, rozmrażanie 

Osoba sprzątająca 

 

POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE, SOCJALNE I SZATNIE PERSONELU 

Wyposażenie / 
powierzchnie 

Jak często Czym W jaki sposób Kto 

Blaty, powierzchnie stołów, 
biurek, podłoga 

1 x dziennie i w razie 
potrzeby 

Preparat myjący 

Przecieranie, Podłoga -
mycie mopem, metoda 

jednego kontaktu z 
powierzchnią mytą 

Osoba sprzątająca 

Meble (szafy, regały, półki) 
powierzchnie zewnętrzne, 

grzejniki. 

1 x w tygodniu 
(piątek) 

Preparat myjący 
 

Przecieranie 
 

Osoba sprzątająca 

Umywalki, zlewozmywaki, 
baterie kranowe 

1 x dziennie i w razie 
potrzeby 

Preparaty do 
czyszczenia 

urządzeń 
sanitarnych 

Przecieranie Osoba sprzątająca 

Dozowniki na mydło i środek 
do dezynfekcji rąk, podajnik 

na ręczniki 

1x dziennie 
powierzchnia zew, 
powierzchnia wew. 

zawsze przed 
uzupełnieniem 

 
Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Przecieranie, spryskanie 
powierzchni 

trudnodostępnych lub 
zanurzenie 

 
Osoba sprzątająca 

 

 
Kosze na odpady 

 
Po opróżnieniu Preparat myjący Przecieranie Osoba sprzątająca 

Glazura ( pomieszczenie 
socjalne), drzwi 

1 x w miesiącu i w 
razie potrzeby 

(pierwsza środa 
miesiąca) 

Preparat myjący 
 

Przecieranie 
 

Osoba sprzątająca 

Okna, lampy oświetleniowe 
2 x w roku, kwiecień 
październik i w razie 

potrzeby 

Preparaty do 
czyszczenia okien, 
Preparat myjący 

Przecieranie Osoba sprzątająca 

Lodówki (zewnętrzne 
powierzchnie) 

1 x dziennie Preparat myjący Przecieranie Osoba sprzątająca 

Lodówki (wewnątrz) 
1 x w kwartale 

(pierwsza środa 
kwartału) rozmrażanie 

Preparat myjący 
 

Przecieranie, rozmrażanie 
Osoba sprzątająca 

Aparaty telefoniczne, 
monitory, komputery, 

klawiatury 

1x tydzień w oddziale 
codzienna 

dezynfekcja 

Preparat 
przeznaczony do 

czyszczenia sprzętu 
elektronicznego 

 
Przecieranie 

 
Osoba sprzątająca 

 

 

mailto:szpital@wsp-bilikiewicz.pl


Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: Adm. 1A/2020 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk,  

                                                                tel. (58) 52 47 500; fax:(58) 52 47 520 e-mail: szpital@wsp-bilikiewicz.pl         Strona 4 z 12 

SALE CHORYCH  

Wyposażenie / 
powierzchnie 

Jak często Czym W jaki sposób Kto 

Szafki 
przyłóżkowe 

 
 

1 x dziennie, w razie 
potrzeby, Po wypisaniu 
chorego, Sprzątaniu 
sali po skażeniu 

Detergent, środek 
dezynfekcyjny do 

dezynfekcji powierzchni 
Mycie + dezynfekcja Osoba sprzątająca 

Łóżko 

- Strefę dotykową łóżka dezynfekować 1x dziennie i na żądanie 

• Całe łóżko szpitalne dezynfekować i myć po wypisie/zgonie chorego oraz na żądanie 

• Osoba sprzątająca w środkach ochrony osobistej (rękawice, fartuch) starannie dezynfekuje 
powierzchnie łóżka i materaca 
(zgodnie z zasadami, dostępnymi środkami dezynfekcyjnymi do powierzchni o właściwościach 
myjąco-dezynfekujących zgodnie z obowiązującym wykazem preparatów dezynfekcyjnych). 

• Kolejność dezynfekcji („od czystego do brudnego”): 
- części dotykowe łóżka, drabinki zabezpieczające, zagłówki górny i dolny, wierzch i boki materaca, 
rama (leże), nogi łóżka, 

• Kółka łóżka umyć i spryskać preparatem dezynfekcyjnym w aerozolu (do powierzchni małych i 
trudno dostępnych). 

• Jeżeli preparat dezynfekcyjny wymaga zmycia, łóżko dodatkowo umyć roztworem detergentu. 
Po zakończeniu czynności zdjąć środki ochrony i umyć i zdezynfekować ręce. 

Pościel 
wielorazowego 

użytku 

Po zabrudzeniu, 
Po każdym pacjencie 

 
Detergent 

Zmiana, 
Pranie 

Osoba sprzątająca, 
Pielęgniarka, 

Pralnia 

Prześcieradło 
jednorazowego 

użycia 

Po zabrudzeniu, 
 

Po każdym pacjencie 

Wyrzucić do kosza na 
odpady medyczne 

Zmiana 
Osoba sprzątająca, 

Pielęgniarka 

Materace 
 
 

Po wypisie pacjenta 
niskiego poziomu 

ryzyka epidemiolog. 
 i wg potrzeb 

Detergent, 
Środek dezynfekcyjny 

 

Dezynfekcja 
powierzchniowa 

Osoba sprzątająca 

 

 

Po wypisie pacjenta 
izolowanego, 

w sytuacji 
zanieczyszczenia 

Oddać do komory 
dezynfekcyjnej 

i prania  

Zmiana 
Dezynfekcja w komorze 

Pranie w pralni 

Dezynfektor 
Osoba sprzątająca 
Pracownicy pralni 

Taborety, krzesła 
1x dziennie, w razie 

potrzeby 
Detergent, środek 

dezynfekcyjny 
Mycie + dezynfekcja Osoba sprzątająca 

Parawany 
1x w miesiącu i w razie 

potrzeby 
Detergent 

Środek dezynfekcyjny 

Zdjąć i oddać do prania, 
powierzchnie zmywalne 

przecierać 
Pranie w pralni 

Pralnia 

Umywalka, 
kran i glazura, 
dozowniki na 

mydło 

1x dziennie 
w razie potrzeby 

Detergent, środek 
dezynfekcyjny 

Mycie + dezynfekcja 
 

Osoba sprzątająca 

Kosz na odpady 
 

1 x dziennie 
w razie potrzeby 

Preparat myjąco – 
dezynfekujący, 

Mycie + dezynfekcja 
powierzchniowa 

Osoba sprzątająca 

Podłoga 
 

1x dziennie 
w razie potrzeby 

Preparat myjąco – 
dezynfekujący 

Mycie + dezynfekcja Osoba sprzątająca 

Klamki i strefa 
dotykowa drzwi, 

 

1x dziennie 
w razie potrzeby 

Preparat myjąco – 
dezynfekujący, 

Mycie+ dezynfekcja Osoba sprzątająca 

Drzwi, grzejniki, 
obrazy 

1x tydz 
w razie potrzeby 

Detergent, środek 
dezynfekcyjny 

Mycie, przecierane  Osoba sprzątająca 

Kratki 
wentylacyjne 

 
1x w miesiącu 

Detergent, środek 
dezynfekcyjny 

Mycie + dezynfekcja Osoba sprzątająca 

Lampy sufitowe 
 

1x na kwartał 
Detergent, 

 
Mycie Osoba sprzątająca 

Okna 
 

2 x w roku i w razie 
potrzeby 

Detergent, płyn do 
mycia szyb 

Mycie Osoba sprzątająca 
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POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE 

Wyposażenie / 
powierzchnie 

Jak często Czym W jaki sposób Kto 

Podłogi (terakota) 
2 x dziennie i w razie 

potrzeby 
Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Przecieranie mopem 
jednego kontaktu 

Osoba 
sprzątająca 

Parapety, lustra 
1 x dziennie i w razie 

potrzeby 

Preparat myjący + 
dezynfekcja, Preparat do 

mycia szyb 
Przecieranie 

 
Osoba 

sprzątająca 

Dozowniki na mydło 
i środek do 

dezynfekcji rąk, 
podajnik na ręczniki 

papier toaletowy 

1x dziennie powierzchnia 
zew, powierzchnia wew. 

zawsze przed 
uzupełnieniem 

 
Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Przecieranie, spryskanie 
powierzchni 

trudnodostępnych lub 
zanurzenie 

Osoba 
sprzątająca 

 

Klamki, uchwyty, 
włączniki światła 

2x dziennie i w razie 
potrzeby 

Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Kosze na odpady 
1x dziennie i w razie 

potrzeby 
Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Zanurzenie, przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Wanna Po każdym pacjencie 
Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Mycie, spłukiwanie, 
przecieranie 

Osoba 
sprzątająca 

Brodziki, kafelki 
wokół brodzika i 

umywalek 

 
1x dziennie i w razie 

potrzeby 

Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Profesjonalny detergent 
Przecieranie 

Osoba 
sprzątająca 

Umywalki, baterie,  
1x dziennie i w razie 

potrzeby 

Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

profesjonalny detergent, 
środek do konserwacji stali 

nierdzewnej (umywalki) 

Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Muszla, deska 
sedesowa, szczotka 

klozetowa 

2 x dziennie i zawsze w 
razie potrzeby 

Środek myjąco-
dezynfekcyjny, 

profesjonalny detergent, 
środek do konserwacji stali 

nierdzewnej (muszle) 

Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Ściany (glazura), 
drzwi, futryny 

1 x w tygodniu (środa) i w 
razie potrzeby 

Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Profesjonalny detergent 

Przecieranie 
 
 

 
Osoba 

sprzątająca 

Syfony i kratki 
ściekowe 

1 x w tygodniu (środa) 

Preparat do czyszczenia 
urządzeń sanitarnych i 
dezynfekcyjny na bazie 

chloru 

Czyszczenie, 
spłukiwanie 

 
Osoba 

sprzątająca 
 

Grzejniki, kratki 
wentylacyjne 

1 x w miesiącu i w razie 
potrzeby 

Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Profesjonalny detergent 
Przecieranie 

Osoba 
sprzątająca 

Okna, lampy 
oświetleniowe 

2 x w roku kwiecień 
październik i w razie 

potrzeby 

Preparaty do czyszczenia 
okien, preparat myjący 

Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 
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BRUDOWNIK 

Wyposażenie / 
powierzchnie 

Jak często Czym W jaki sposób Kto 

Podłogi 
2 x dziennie i w razie 

potrzeby 
Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Przecieranie mopem 
jednego kontaktu 

Osoba 
sprzątająca 

Parapety 
1 x dziennie i w razie 

potrzeby 
Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Przecieranie 
 

Osoba 
sprzątająca 

Drzwi 
1 x dziennie i w razie 

potrzeby 
Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Klamki, uchwyty, 
włączniki światła 

2 x dziennie i w razie 
potrzeby 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Umywalki, zlewy, 
baterie, kafelki wokół 

umywalki 

2 x dziennie i w razie 
potrzeby 

Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Profesjonalny detergent 
Przecieranie 

Osoba 
sprzątająca 

Pojemnik do 
moczenia basenów, 

kaczek 
Po każdym użyciu 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Przecieranie 
 

Osoba 
sprzątająca 

Baseny Zawsze po użyciu Preparat dezynfekcyjny 
Zanurzenie, wypłukanie, 
wysuszenie, lub proces 

w dezynfektorze 

Osoba 
sprzątająca 

Regały 
1 x w tygodniu i w razie 

potrzeby 
Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Grzejniki, kratki 
wentylacyjne 

1 x w tygodniu i w razie 
potrzeby 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Okna, lampy 
oświetleniowe 

2 x w roku kwiecień 
październik i w razie 

potrzeby 

Preparaty do czyszczenia 
okien, preparat myjący 

Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Pojemniki na odpady Zawsze po opróżnieniu 
Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Zanurzenie, Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Pojemniki na brudną 
bieliznę 

Zawsze po opróżnieniu 
Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Dozowniki na mydło 
i środek do 

dezynfekcji rąk, 
podajnik na ręczniki 

1x dziennie powierzchnia 
zew, powierzchnia wew. 

zawsze przed 
uzupełnieniem 

 
Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Przecieranie, spryskanie 
powierzchni 

trudnodostępnych lub 
zanurzenie 

Osoba 
sprzątająca 

 

Ściany (glazura), 
drzwi, futryny 

1 x w tygodniu w razie 
potrzeby 

Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Profesjonalny detergent 

Przecieranie 
 
 

Osoba 
sprzątająca 

Syfony i kratki 
ściekowe 

1 x w tygodniu (środa) 
Profesjonalny detergent i 
preparat dezynfekcyjny  

Czyszczenie, 
spłukiwanie 

 
Osoba 

sprzątająca 

Myjnie-dezynfektory 
do kaczek i basenów 

1x dziennie i po każdym 
użyciu 

Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Kółka mebli, sprzętu 
1 x dziennie i w razie 

potrzeby 
środek myjąco – 
dezynfekcyjny 

Spryskanie 
Osoba 

sprzątająca 

 

mailto:szpital@wsp-bilikiewicz.pl


Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: Adm. 1A/2020 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk,  

                                                                tel. (58) 52 47 500; fax:(58) 52 47 520 e-mail: szpital@wsp-bilikiewicz.pl         Strona 7 z 12 

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 

Wyposażenie / 
powierzchnie 

Jak często Czym W jaki sposób Kto 

Krzesełka, stoliki, 
wieszaki na ubrania, 

regały, szafy 

1 x w tygodniu 
(wtorek) i w razie 

potrzeby 

Profesjonalny 
detergent 

Przecieranie Osoba sprzątająca 

Podłogi w 
poszczególnych 

pracowniach, 
korytarz, toaleta 

1 x dziennie i w 
razie potrzeby 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Umyć i zdezynfekować Osoba sprzątająca 

Podłogi w 
pozostałych 

pomieszczeniach 
 

1 x dziennie i w 
razie potrzeby 

Preparat myjący Umyć Osoba sprzątająca 

Ściany (glazura), 
kratki wentylacyjne 

1 x w miesiącu i w 
razie potrzeby 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Umyć i zdezynfekować Osoba sprzątająca 

Umywalki, 
zlewozmywaki baterie 
kranowe, kafelki przy 

umywalkach, 
sanitariaty 

1 x dziennie i w 
razie potrzeby 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Umyć i zdezynfekować Osoba sprzątająca 

Kółka mebli, sprzętu 
1 x dziennie i w 
razie potrzeby 

środek myjąco – 
dezynfekcyjny 

Spryskanie Osoba sprzątająca 

Blaty robocze w 
poszczególnych 

pracowniach, 
stanowisko do 
pobierania krwi 

1 x dziennie i w 
razie potrzeby 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Metoda przecierania lub 
spryskania 

Osoba sprzątająca 
Użytkownik 

Lodówki 
(powierzchnie 
zewnętrzne), 

grzejniki, parapety, 
drzwi 

1 x w tygodniu 
(wtorek) 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Przecieranie Osoba sprzątająca 

Lodówki (wewnątrz) 
1 x na trzy miesiące 

pierwsza środa 
miesiąca 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Rozmrozić, myć metodą 
przecierania 

Osoba sprzątająca 

Kosze na odpady 
medyczne 

1 x dziennie i w 
razie potrzeby 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Umyć i zdezynfekować Osoba sprzątająca 

Kosze na odpady 
komunalne 

1 x dziennie i w 
razie potrzeby 

Profesjonalny 
detergent 

Umyć Osoba sprzątająca 

Okna, lampy 
oświetleniowe 

2 x w roku kwiecień 
październik i w razie 

potrzeby  

Profesjonalny 
detergent 

Umyć Osoba sprzątająca 

Komputery, 
klawiatura, sprzęt 

elektroniczny 

Po skończonej 
pracy, codziennie 

Płyn wg producenta Przecieranie Użytkownik 

Monitory, medyczny 
sprzęt elektroniczny  

Po skończonej 
pracy, codziennie 

Płyn wg producenta 
myjąco – 

dezynfekcyjny 
Przecieranie 

Użytkownik 
Obudowę osoba 

sprzątająca 

Klamki, kontakty, 
słuchawki 

telefoniczne, 
włączniki światła  

codziennie 
Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Spryskiwanie 
Przecieranie 

Osoba sprzątająca 

Szafy ze sprzętem 
medycznym 

1x tydzień 
codziennie 

Środek myjąco – 
dezynfekcyjny 

Przecieranie wewnątrz 
Przecieranie na zewnątrz 

Pracownik medyczny 
Osoba sprzątająca 

Dozowniki na mydło i 
środek do dezynfekcji 

rąk, podajnik na 
ręczniki 

1x dziennie 
powierzchnia zew, 
powierzchnia wew. 

zawsze przed 
uzupełnieniem 

 
Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Przecieranie, spryskanie 
powierzchni 
trudnodostępnych lub 
zanurzenie 

Osoba sprzątająca 
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PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA EEG/ EKG 

Wyposażenie / 
powierzchnie 

Jak często Czym W jaki sposób   Kto 

Grzejniki, drzwi 1 x w tygodniu (wtorek) Preparat myjący Metoda przecierania  
Osoba 

sprzątająca 

Podłogi 
1 x dziennie i w razie 

potrzeby 
Preparat myjący 

Przecieranie mop jednego 
kontaktu  

Osoba 
sprzątająca 

Klamki, uchwyty, 
parapety 

1 x dziennie Preparat myjący Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Kozetki do badań 
pacjentów 

Po każdym pacjencie 
Preparat dezynfekująco- 

myjący do szybkiej 
dezynfekcji 

Metoda przecierania, 
spryskanie powierzchni 

trudnodostępnych 

 
Użytkownik 

 

Umywalki, baterie 
kranowe, kafelki przy 

umywalkach  

1 x dziennie i w razie 
potrzeby 

Preparaty do 
czyszczenia urządzeń 

sanitarnych 

 Umyć i zdezynfekować Osoba 
sprzątająca 

Dozowniki na mydło i 
środek do dezynfekcji 

rąk, podajnik na ręczniki  

1x dziennie 
powierzchnia zew, 
powierzchnia wew. 

zawsze przed 
uzupełnieniem  

 
Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Przecieranie, spryskanie 
powierzchni 

trudnodostępnych lub 
zanurzenie  

Osoba 
sprzątająca 

 

Lampy oświetleniowe, 
okna 

2 x w roku kwiecień 
październik i w razie 

potrzeby 

Preparat myjący 
Preparaty do 

czyszczenia okien 

 
Przecieranie 

Osoba 
sprzątająca 

 

Stolik zabiegowy 
1 x dziennie i w razie 

potrzeby 
Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Przecieranie, spryskanie 
powierzchni 

trudnodostępnych 

Użytkownik 

Kosze na odpady 
komunalne, medyczne 

1 x dziennie i w razie 
potrzeby 

Preparat myjąco-
dezynfekcyjny 

Przecieranie Osoba 
sprzątająca 

Kółka mebli, sprzętu 
1 x dziennie i w razie 

potrzeby 
środek myjąco – 
dezynfekcyjny 

Spryskanie 
Osoba 

sprzątająca 

 

POMIESZCZENIA KLUBU PACJENTA 

Wyposażenie / 
powierzchnie 

Jak często Czym W jaki sposób Kto 

Grzejniki, drzwi 1 x w tygodniu (wtorek) Preparat myjący Metoda przecierania 
Osoba 

sprzątająca 

Kosze na odpady  
1 x dziennie i w razie 

potrzeby 
Preparat myjący Umyć 

Osoba 
sprzątająca 

Okna, lampy 
oświetleniowe 

2 x w roku kwiecień 
październik i w razie 

potrzeby 

Preparaty do 
czyszczenia okien. 
Preparat myjący 

Umyć 
Osoba 

sprzątająca 

Umywalki, zlewozmywaki 
baterie kranowe, kafelki 

przy umywalkach, 
sanitariaty 

1 x dziennie i w razie 
potrzeby 

Preparaty do 
czyszczenia urządzeń 

sanitarnych 
Umyć i zdezynfekować 

Osoba 
sprzątająca 

Zmywarka 1 x dziennie 
Preparat myjący 

 
Umyć 

Osoba 
sprzątająca 

Mikrofalówka 
1 x w tygodniu (środa) i 
po każdym zabrudzeniu 

 
Preparat myjący Umyć 

Osoba 
sprzątająca 

Podłogi 
1 x dziennie i w razie 

potrzeby 
Preparat myjący 

Przecieranie mop jednego 
kontaktu 

Osoba 
sprzątająca 

Klamki, włączniki, 
parapety 

1 x dziennie 
Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Dozowniki na mydło i 
środek do dezynfekcji 

rąk, podajnik na ręczniki 

1x dziennie 
powierzchnia zew, 
powierzchnia wew. 

zawsze przed 
uzupełnieniem 

 
Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Przecieranie, spryskanie 
powierzchni 

trudnodostępnych lub 
zanurzenie 

Osoba 
sprzątająca 
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GABINET STOMATOLOGICZNY 

Wyposażenie / 
powierzchnie 

Jak często Czym W jaki sposób Kto 

 
Podłogi 

 

Codziennie i w razie 
potrzeby 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Przecieranie mop jednego 
kontaktu 

Osoba 
sprzątająca 

Ściany, kratki 
wentylacyjne 

1 x w miesiącu 
Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Umyć  
Osoba 

sprzątająca 

Blaty robocze, 
zewnętrzna powierzchnia 

autoklawu 

W dniu przyjęć 
pacjentów, w razie 

potrzeby 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Umyć 
Osoba 

sprzątająca 

Okna, lampy 
oświetleniowe 

2 x w roku kwiecień 
październik i w razie 

potrzeby  

Preparaty do 
czyszczenia okien. 

Preparat myjący 
Umyć  

Osoba 
sprzątająca 

Kosze na odpady 
komunalne 

Po każdym opróżnieniu 
kosza 

Preparat myjący  Umyć  
Osoba 

sprzątająca 

Umywalki, zlewozmywaki 
baterie kranowe, kafelki 

przy umywalkach, 
sanitariaty 

W dniu przyjęć 
pacjentów, w razie 

potrzeby 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Umyć i zdezynfekować 
Osoba 

sprzątająca 

Kosze na odpady 
medyczne 

Po każdym opróżnieniu 
Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Umyć i zdezynfekować 
Osoba 

sprzątająca 

Unit 
W dniu przyjęć 

pacjentów, w razie 
potrzeby 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Metoda przecierania lub 
spryskania 

Osoba 
sprzątająca 
Użytkownik 

Spluwaczka Unit, 
systemy ssące 

W dniu przyjęć 
pacjentów, w razie 

potrzeby 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Zassać, przelać Użytkownik 

Autoklaw – komora 
autoklawu 

W dniu przyjęć 
pacjentów, w razie 

potrzeby  

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Przewody elektryczne od 
sprzętu medycznego 

Po wyłączeniu od sieci 
Podłączone do sieci 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Na sucho 

Przecieranie 
 

Przecieranie 

 
Osoba 

sprzątająca 

Klamki, kontakty, 
słuchawki telefoniczne, 

1x dziennie 
Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Skażone powierzchnie, 
materiałem zakaźnym, 

wydalinami i 
wydzielinami, krwią 

W razie potrzeby 

Ligniną, ręcznikiem 
papierowym 

Dezynfekować 
powierzchnię 
preparatem o 

spektrum B, F, V, Tbc 

Zebrać wydzieliny, 
wydaliny, wyrzucić do 
czerwonego worka, 

Umyć i zdezynfekować 
 

Osoba 
sprzątająca 

 

Szafy z lekami, środkami 
opatrunkowymi, 

sprzętem medycznym 

1x tydzień 
W dniu przyjęć 

pacjentów 

Mycie + dezynfekcja 
lub środek myjąco – 

dezynfekcyjny 

Przecieranie wewnątrz 
Przecieranie na zewnątrz 

Pracownik 
medyczny 

Osoba 
sprzątająca 

Dozowniki na mydło i 
środek do dezynfekcji 

rąk, podajnik na ręczniki 

1x dziennie 
powierzchnia zew, 
powierzchnia wew. 

zawsze przed 
uzupełnieniem 

Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Przecieranie, spryskanie 
powierzchni 

trudnodostępnych lub 
zanurzenie 

Osoba 
sprzątająca 

 

Kółka mebli, sprzętu 
W dniu przyjęć 

pacjentów 

Mycie + dezynfekcja 
lub środek myjąco – 

dezynfekcyjny 
Spryskanie 

Osoba 
sprzątająca 
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POMIESZCZENIE SKŁADOWANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH 
 

Wyposażenie / 
powierzchnie 

Jak często Czym W jaki sposób Kto 

Podłogi, ściany, drzwi, 
parapety 

 

Po usunięciu opadów 
medycznych 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Przecieranie Osoba sprzątająca 

Waga, zgrzewarka, 
taborety 

Po usunięciu opadów 
medycznych 

Preparat myjący Przecieranie Osoba sprzątająca 

Okno, lampy 
oświetleniowe 

2 x w roku kwiecień 
październik i w razie 

potrzeby 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Umyć  Osoba sprzątająca 

Kosze na odpady 
medyczne 

Po usunięciu opadów 
medycznych 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Przecieranie Osoba sprzątająca 

Kółka sprzętu 
1 x dziennie i w razie 

potrzeby 
środek myjąco – 
dezynfekcyjny 

Spryskanie Osoba sprzątająca 

Dozownik z 
preparatem 

dezynfekcyjnym do 
rąk 

1 x dziennie i w razie 
potrzeby 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Przecieranie Osoba sprzątająca 

 
 
 
MYJNIA WÓZKÓW 

Wyposażenie / 
powierzchnie 

Jak często Czym W jaki sposób Kto 

Podłogi, stojak na wózki, 
parapety 

1 x dziennie i zawsze 
po czynnościach 

brudnych 

Preparat myjąco-
dezynfekcyjny 

Umyć i zdezynfekować Osoba sprzątająca 

Ściany 
1 x w tygodniu 

(piątek) 
Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Umyć i zdezynfekować Osoba sprzątająca 

Okno, lampy 
oświetleniowe 

2 x w roku kwiecień 
październik i w razie 

potrzeby 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Umyć i zdezynfekować Osoba sprzątająca 

Kosze na odpady 
medyczne i komunalne 

Po każdym 
opróżnieniu kosza 

1 x dziennie 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Umyć i zdezynfekować Osoba sprzątająca 

Umywalka, baterie 
kranowa, kafelki przy 

umywalce 

1x dziennie i w razie 
potrzeby 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Umyć i zdezynfekować Osoba sprzątająca 

Kratki wentylacyjne, 
1x miesiąc i w razie 

potrzeby 
 

Mycie + dezynfekcja 
lub środek myjąco – 

dezynfekcyjny 
Przecieranie, 

Osoba sprzątająca 
 

Dozowniki na mydło i 
środek do dezynfekcji 

rąk, podajnik na ręczniki 

1x dziennie 
powierzchnia zew, 
powierzchnia wew. 

zawsze przed 
uzupełnieniem 

Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Przecieranie, 
spryskanie powierzchni 
trudnodostępnych lub 

zanurzenie 

Osoba sprzątająca 
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SORTOWNIA (STRONA CZYSTA) 

Wyposażenie / 
powierzchnie 

Jak często Czym W jaki sposób Kto 

Podłogi 
 

Codziennie i w razie 
potrzeby 

Preparat myjący 
Przecieranie mop 
jednego kontaktu 

Osoba sprzątająca 

Regały, półki, parapety 
1x dziennie po wydaniu 

bielizny 
Preparat myjący Przecieranie Osoba sprzątająca 

Okna, lampy 
oświetleniowe 

2 x w roku kwiecień 
październik i w razie 

potrzeby 

Preparat myjący i 
preparat do mycia 

okien 
Umyć  Osoba sprzątająca 

Kosze na odpady 
komunalne 

Po każdym opróżnieniu 
kosza 

Preparat myjący Przecieranie Osoba sprzątająca 

Umywalki, baterie 
kranowe, kafelki przy 

umywalkach, 
sanitariaty 

1 x dziennie i w razie 
potrzeby 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Umyć i zdezynfekować Osoba sprzątająca 

Klamki, kontakty, 
słuchawki telefoniczne 

1x dziennie 
Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Spryskiwanie 
Przecieranie 

Osoba sprzątająca 

Kratki wentylacyjne 1x miesiąc Preparat myjący Przecieranie, 
 

Osoba sprzątająca 

Dozowniki na mydło i 
środek do dezynfekcji 

rąk, podajnik na 
ręczniki 

1x dziennie 
powierzchnia zew, 
powierzchnia wew. 

zawsze przed 
uzupełnieniem 

 
Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Przecieranie, spryskanie 
powierzchni 

trudnodostępnych lub 
zanurzenie 

Osoba sprzątająca 
 

 

 

 

SORTOWNIA (POMIESZCZENIE PRZYJMOWANIA BRUDNEJ BIELIZNY) 

Wyposażenie / 
powierzchnie 

Jak często Czym W jaki sposób Kto 

Podłogi, ściany, 
parapety 

 

Zawsze po czynnościach 
brudnych 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Umyć i zdezynfekować Osoba sprzątająca 

Okno, lampy 
oświetleniowe 

2 x w roku kwiecień 
październik i w razie 

potrzeby 

Preparat myjący i 
preparat do mycia 

okien 
Umyć  Osoba sprzątająca 

Pralnice do prania 
nakładek na mopy i 

ściereczek 
codziennie 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Przecieranie Osoba sprzątająca 

Kosze na odpady 
komunalne, 
medyczne 

1 x dziennie i w razie 
potrzeby 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Umyć i zdezynfekować Osoba sprzątająca 

Umywalka, baterie 
kranowe, kafelki przy 

umywalce 
codziennie 

Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Umyć i zdezynfekować Osoba sprzątająca 

Klamki, kontakty codziennie 
Preparat myjąco 
dezynfekcyjny 

Przecieranie Osoba sprzątająca 

Kratki wentylacyjne, 
1x miesiąc 

 
Preparat myjący Przecieranie, 

Osoba sprzątająca 
 

Dozowniki na mydło i 
środek do dezynfekcji 

rąk, podajnik na 
ręczniki 

1x dziennie powierzchnia 
zew, powierzchnia wew. 

zawsze przed 
uzupełnieniem 

 
Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Przecieranie, spryskanie 
powierzchni 

trudnodostępnych lub 
zanurzenie 

Osoba sprzątająca 
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KORYTARZE, SCHODY, WINDA 

Wyposażenie / 
powierzchnie 

Jak często Czym W jaki sposób Kto 

Podłogi 
1 x dziennie i w razie 

potrzeby 
Preparat myjący 

Przecieranie mopem 
jednego kontaktu 

Osoba 
sprzątająca 

Parapety 1 x w tygodniu (wtorek) Preparat myjący Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Grzejniki 1 x w tygodniu (wtorek) Preparat myjący Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Ściany 1 x w tygodniu (wtorek) Preparat myjący Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Schody na klatce 
schodowej 

przynależne do 
oddziału 

1 x dziennie i w razie 
potrzeby 

Preparat myjący Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

WINDA 
1 x dziennie i w razie 

potrzeby 

Preparat myjąco – 
dezynfekcyjny, 

pielęgnacja 
profesjonalnym 

środkiem 

Przecieranie  
Osoba 

sprzątająca 

Schody na klatce 
schodowej 

ewakuacyjnej 
przynależne do 

oddziału 

1 x w tygodniu (środa) Preparat myjący Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Schody w 
budynkach (powyżej 
trzeciego poziomu) 

1 x w miesiącu (pierwszy 
tydzień miesiąca) 

Preparat myjący Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Drzwi zewnętrzne 1 x w tygodniu (środa) Preparat myjący Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 

Okna w korytarzach 
2 x w roku kwiecień 
październik i w razie 

potrzeby 

Preparaty do 
czyszczenia okien, 

preparat myjący 
Przecieranie 

 
Osoba 

sprzątająca 

Ściany (glazura), 
drzwi, futryny 

1 x w tygodniu (środa) i w 
razie potrzeby 

Środek myjąco-
dezynfekcyjny 

Profesjonalny detergent 

Przecieranie 
 
 

 
Osoba 

sprzątająca 

 

 

TUNELE 
 

Wyposażenie / 
powierzchnie 

Jak często Czym W jaki sposób Kto 

 
Podłogi 

 
1 x dziennie Preparat myjący 

Maszyna myjąco 
zbierająca 

Osoba 
sprzątająca 

Lampy 
oświetleniowe, 

ściany 

2 x w roku kwiecień 
październik i w razie 

potrzeby  
Preparat myjący Przecieranie 

 
Osoba 

sprzątająca 
 

Drzwi 1 x w miesiącu Preparat myjący Przecieranie 
Osoba 

sprzątająca 
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