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CILJI - izboljšati počutje stanovalca 

- zagotoviti higiensko urejenost postelje 

 

IZVAJALEC MS, ZT, pripravnik, študent, dijak pod nadzorom 

 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

1 oseba 

POGOSTOST 

IZVAJANJA 

- vsako jutro 

- po oceni izvajalca v teku dneva glede na potrebe stanovalca 

 

PROSTOR Soba  

METODA DELA Čista metoda dela 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- Voziček s pripomočki za osebno higieno s košem za umazano 

perilo 

- stol za odlaganje posteljnine ali odlagalna mreža - za 

prestiljanje postelje 

 

IZVEDBA  

Postiljanje postelje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiljanje 

postelje 

- izvajalec razkuži roke 

- ob vznožje postelje namestimo voziček s perilom 

- če koš ni sestavni del vozička, ga namestimo zraven ob vznožju 

postelje 

- posteljo dvignemo na delovno višino 

- vzglavje postelje spustimo 

- vzglavnike in prešito odejo odložimo na stol ob postelji  
- izvajalec odstrani posteljnino na način, s katerim dviga čim 

manj prašnih delcev, in se z njo ne dotika uniforme in jo takoj 
odloži v koš za perilo 

- razkužimo roke 

- na zaščiten posteljni vložek namestimo rjuho 

- po znani metodologiji posteljemo posteljo 

- uredimo okolico posteljne enote 

- razkužimo roke 

- pospravimo voziček s perilom 

- prezračimo sobo 

 

- izvajalec razkuži roke 

- ob vznožje postelje namestimo voziček s perilom 

- če koš ni sestavni del vozička, ga namestimo zraven ob vznožju 

postelje 

- ob vznožje postelje namestimo stol za odlaganje  
- posteljo dvignemo na delovno višino 

- vzglavje postelje spustimo 

- razrahljamo posteljnino 

- odejo slečemo, zložimo in odložimo na odlagalno površino 

- odložimo slečene vzglavnike 

- rjuho slečemo 
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- pred vračanjem posteljnine nazaj na posteljo le to pri vznožju 
rahlo stresemo 

- po znani metodologiji posteljemo posteljo z  

- uredimo okolico posteljne enote 

- razkužimo roke 

- pospravimo voziček s perilom in koš za umazano perilo 

- prezračimo sobo 

- odstranimo in razkužimo stol  
 

 

 

Pomni: 

Če se intervencija izvaja v izolaciji, izvajalec uporabi zaščitne rokavice. 
Pazimo na estetski izgled postlane postelje. 
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