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1. NAMEN 
Namen ustreznega razvrščanja perila na  oddelku je, da se stanovalcu zagotovi neoporečno perilo, zmanjša 

se možnost prenosa okužb, izboljša se kakovost dela v pralnici, privarčuje se z energijo ob ravnanju perila v 

pralnici. 

 

2. PRIPOMOČKI 
- Koš za umazano perilo s pokrovom 

- Ustrezna vreča za umazano perilo (rumena vreča za perilo iz izolacijskih enot, rjava vreča za 

umazano perilo s fekalijami stanovalcev, modre oziroma zelene vreče za umazano perilo, kjer niso 

prisotne fekalije stanovalcev, rdeče vreče iz blaga za posteljno perilo ob prestiljanju postelj, rdeče 

PVC vreče za infektivno perilo,  črne vreče za uniforme in delovna oblačila zaposlenih, vreče za krpe 

za čiščenje) 

- Razkužilo za roke 

 

3. POSTOPEK 
- Pred pričetkom dela razkužimo roke 

- Ustrezno namestimo zaščitne rokavice 

- Umazano perilo sproti po opravljanjem delu razvrstimo in odvržemo v ustrezno vrečo (ob jutranji 

negi, kopanju stanovalcev, prestiljanju postelj, hranjenju, vseh umivanjih in oskrbah stanovalcev, ki 

jih izvedemo tekom dneva), pomembno je, da koše z umazanim perilom vozimo s seboj 

- Vreče z umazanim perilom napolnimo do 2/3 in jih shranimo v nečistem prostoru na oddelku in jih 

ob dogovorjenem času odpeljejo bolničarke/negovalke oziroma po predhodnem dogovoru strežnice v 

pralnico 

- Vreče z umazanim perilom odpeljemo v pralnico po jutranji negi, po dopoldanski negi, po 

popoldanski in večerni negi 

- Vreče z umazanim perilom se vozijo v pralnico z vozički, ki jih imamo predvsem za ta namen 

- Vreče z umazanim perilom se odložijo v nečisti prostor v pralnici 

- Uniforme zaposlenih vsako jutro iz garderobe zaposlenih odpelje strežnica v pralnico okrog 7. ure 

 

4. OPOMBE 
- Perilo ne odlagamo na tla ali postelje, ampak sproti v koše 

- V dogovoru s pralnico zaenkrat razvrščamo umazano perilo glede na umazanost s fekalijami 

stanovalcev 
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