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1. NAMEN ČIŠČENJA  

 
Čiščenje je proces odstranjevanja umazanije, prahu, organskih snovi in ostalih madežev na tleh, 

opremi in pohištvu tako, da dosežemo sprejemljiv standard čistoče in 

higiene in s tem estetski videz prostora. To lahko dosežemo z optimizacijo štirih 

osnovnih parametrov za čiščenje: z mehaničnim učinkom, s kemijskim učinkom, s 

primerno temperaturo in z odzivnim časom. Čiščenje je torej dejavnost za ohranjanje 

dobrega počutja in zdravega okolja za bivanje. 

 

 

2. DOKTRINA ČIŠČENJA PROSTOROV, OPREME 
 

Pri planu čiščenja prostorov upoštevamo standarde, ki so pripravljeni v skladu s Pravilnikom o 

socialnovarstvenih storitvah v Domu upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice in o razvrščanju 

stanovalcev v kategorije oskrbe. Pogostost čiščenja prostora je odvisna od stopnje oskrbe za 

posameznega stanovalca. Kontrolo čiščenja izvajajo vodja tehnične službe, timske sestre in  

vodja zdravstvene nege in oskrbe. V primeru,  da čiščenja niso ustrezna jih je potrebno ponoviti. 

Odgovorna oseba  za izvajanje nadzora nad procesom  čiščenja je, vodja tehnične službe, ki o 

izvajanju  nadzora izdela zapis o odstopanjih , ki so podlaga za izvajanje korektivnih in 

preventivnih ukrepov.   

 

 

Čiščenje kuhinje______________________________________________________________ 

 

V kuhinjskem obratu mora biti čiščenje ustrezno organizirano. Čistoča mora ustrezati tako 

vizualnim kakor tudi mikrobiološkim kriterijem. Spada med osnovne dejavnike, ki omogočajo 

varno proizvodnjo in promet z živili.  

 

Čiščenje centralne kuhinje in prostorov, ki so namenjeni za potrebe kuhinje (skladišče v kleti, 

hodnik, jedilnica za stanovalce, jedilnica za zaposlene) je opredeljeno v verificiranem HACCP 

načrtu zavoda.  

 

Izvajajo ga delavci kuhinje. 

 

Nadzor nad izvajanjem čiščenja in evidenco izvajanja čiščenja hrani (1 leto) vodja kuhinje. 

 

 

Čiščenje pralnice______________________________________________________________ 

 

Čiščenje pralnice in prostorov, ki so namenjeni za potrebe pralnice izvajajo delavci pralnice.   

 

Nadzor nad čiščenjem izvaja vodja tehnično vzdrževalne službe.  
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3. OBDOBNA ČIŠČENJA 
 

- 1x letno oziroma po potrebi čiščenje oken 

- 1x na 3 leta oziroma po potrebi čiščenje težje dostopnih  steklenih površin ( zunanji 

izvajalec ) 

- 1x letno čiščenje žaluzij  

- 1 x letno temeljito strojno čiščenje tal in nanos zaščitnega premaza, pranje in 

nameščanje zaves v skupnih prostorih (v sodelovanju z vzdrževalci perila) 

- 1x letno temeljito čiščenje sob, odstranjevanje, pranje in nameščanje zaves (v 

sodelovanju z vzdrževalci perila) 

- 1x letno temeljito čiščenje stropnih luči (v sodelovanju z vzdrževalci) 

4. SEZNAM ČISTIL IN DEZINFEKCIJSKIH SREDSTEV 

Ime izdelka Vrsta Mesta uporabe 

Tawip Čistilo Vse gladke,talne površine (lesene, kovinska, 

plastika) 

Čistilo za steklo Čistilo Steklene površine 

Razmaščevalec Čistilo Čiščenje zamaščenih površin 

Ivecid,Tasanit Čistilo Čiščenje sanitarne opreme 

Prani prah Čistilo Pranje mikro krp 

Tekoča  pralna sredstva Čistilo Pranje posteljnega perila 

Tekoča pralna sredstva  Čistilo Pranje osebnega perila 

 Renyl pasta Čistilo Odstranjevanje madežev s perila 

Milo   Čistilo Umivanje rok 

Incidin Extra N  

Razkužilo 

Vse plastične, lesene, keramične in ostale talne 

površine  

Manugel NPC 85, Purell 

gel, 

Razkužilo Roke 

Incidin foam, sprey, 

Azomax sprey 

Razkužilo Delovne površine, medicinsko tehnični pripomočki 

 

Čistila in razkužila shranjujemo v posebnih prostorih z omejenim dostopom. 

 

Čistila in razkužila uporabljamo v skladu z navodili proizvajalca (namen, doziranje, 

upoštevanje zaščitnih ukrepov, itd..).  

 

V prostorih za shranjevanje čistil, se nahajajo varnostni listi vseh čistil in razkužil, ki se jih 

uporablja v zavodu. 
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5. POSTOPKI ČIŠČENJA IN DEZINFEKCIJE 
 

Za čiščenje uporabljamo mlačno vodo, čistila, namenske krpe za različne površine, vozičke za 

transport čistilnih sredstev in posodo za zbiranje odpadnega materiala. 

 

Pri čiščenju uporabljamo sistem » enostopenjskega čiščenja«. 

 

Čistilne krpe so  pralne. Perejo in sušijo se ločeno od ostalega perila. Shranjujejo se v pralnici. 

 

Pri čiščenju uporabljamo barvno lestvico ločevanja krp in sicer: 

 

- krpe modre barve –  čiščenje sob vsi leseni in kovinski  deli ter steklene  površine  

 

- krpe rdeče barve – čiščenje kopalnic (umivalnikov, pip, držala, stikala, kljuke WC 

školjk, odstranjevanje vodnega kamna) 

 

- krpe zelene barve – dezinfekcija  ( vseh površin ,delovnih pripomočkov ,opreme ) in 

izolacijske enote 

 

- mikro krpe – čiščenje talnih oblog (PVC, linolej, keramika, lakiran parket, terazzo, 

kamnite talne obloge); 

 

- rumene krpe – se uporabljajo za potrebe kuhinje 

 

 

Površine onesnažene  z izločki (kri, blato, urin) najprej dekontaminiramo, da preprečimo 

nadaljnje širjenje mikroorganizmov. Kontaminirano mesto najprej  razkužimo – pokrijemo  s 

papirnatimi brisačami in jih prepojimo z (Incidin Extra N, incidin foam ) ali razkužilnimi 

robčki (Incides N ) odstranimo izločke in šele nato očistimo. 

 

 

Za razkuževanje predmetov in inštrumentov praviloma uporabljamo tovarniško pripravljena 

razkužila. Če razkužila pripravljamo sami, jih pripravljamo po navodilu proizvajalca. Pri 

pripravi uporabljamo zaščitna sredstva – rokavice,… Za razkuževanje inštrumentov/ostalih 

pripomočkov uporabljamo namenske posode s pokrovi. 

 

Za razkuževanje rok uporabljamo tovarniško pripravljena razkužila. 

 

Za razkuževanje perila uporabljamo nizko temperaturno pranje in ustrezno pralno sredstvo, ki 

tudi dezinficira perilo. Pralna sredstva se dodajajo preko dozirnih  sistemov. 
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6. PLAN ČIŠČENJA SOB STANOVALCEV GLEDE NA STOPNJO 

OSKRBE 
 

Mesto uporabe Postopek čiščenja  Pogostnost glede na stopnjo oskrbe  Oseba, ki 

izvaja plan  

  I. II. III.  

Tla v sobi  

 

 2x 

tedensko 

5x tedensko  5x 

tedensko 

strežnica 

Ob posteljna 

mizica 

 1x 

tedensko 

3x tedensko 5x 

tedensko 

strežnica 

  I. II. III.  

Nočna omarica  

 

 1x 

tedensko 

3x tedensko 5x 

tedensko 

  

strežnica 

Postelja s 

trapezom, 

ograja 

 

 1x 

tedensko 

3x tedensko 5x 

tedensko 

 

strežnica 

Kljuke  5x 

tedensko 

5x tedensko 5x 

tedensko 

strežnica 

Vrata  1x  mesečno in po potrebi strežnica 

Balkon  1x mesečno in 1x tedensko (od aprila 

do oktobra) 

strežnica 

Grelna telesa  1x mesečno in po potrebi strežnica 

Luči, slike 

zunanje 

površina omar 

 1x mesečno in po potrebi strežnica 

Odstranjevanje 

pajčevine 

 1x mesečno in po potrebi strežnica 

Kabli, okviri 

stikala in 

vtičnice, koši 

 1x mesečno in po potrebi strežnica 

Okna  1x letno in po potrebi strežnica 

Stene v sobah  

 

 a) po odpustu stanovalca 

(pregled sobe) 

b) po potrebi(umazanija) 

c) na 5 let 

strežnica 
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7. PLAN ČIŠČENJA SANITARNIH PROSTOROV GLEDE NA STOPNJO 

OSKRBE 
 

Mesto 

uporabe 

Postopek čiščenja  Pogostnost glede na stopnjo oskrbe  Oseba, ki 

izvaja plan 

  I. II. III.  

Notranjost 

školjke  

Sredstvo nanesemo pod rob 

školjke, pustimo delovati 5–10 

min., skrtačimo, splaknemo 

2x 

tedensko 

5x 

tedensko 

5x tedensko Strežnica  

Sedež 

školjke,  

zunanjost 

površine 

školjke  

 

Raztopino razpršimo na vlažno 

krpo ter očistimo površino. 

Krpo redno splaknemo oz. 

zamenjamo. Pri močni 

umazaniji uporabimo gobico. 

Splaknemo s čisto vodo. 

2x 

tedensko 

5x 

tedensko 

5 tedensko Strežnica 

Ogledalo Sredstvo nanesemo na mehko 

krpo in pobrišemo površino, ki 

jo čistimo. 

2x 

tedensko 

5x 

tedensko  

5x tedensko Strežnica 

Tla  

 

V vedro pripravimo raztopimo 

in nanesemo na tla, pomijemo. 

2x 

tedensko 

5 x 

tedensko  

5 x 

tedensko 

Strežnica 

      

Ploščice 

 

Raztopino razpršimo na vlažno 

krpo ter očistimo površino. 

Krpo redno splaknemo oz. 

zamenjamo. Čistimo: 

a) okolico umivalnika,  

b) v celoti ves prostor. 

a) 2x 

tedensko 

b) 1x 

mesečno 

a) 5x  

tedensko  

b) 1x  

mesečno 

a) 5x 

tedensko 

b) 1x  

mesečno 

Strežnica 
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8.  PLAN ČIŠČENJA AMBULANTNIH PROSTOROV 
 

Mesto uporabe Postopek čiščenja  Pogostnost glede 

na stopnjo oskrbe  

Oseba, ki 

izvaja plan 

Delovne površine 

v prevezovalnici 

 

Sredstvo doziramo v stekleničko 

razpršilke z vodo. Raztopino 

razpršimo na vlažno krpo ter 

očistimo površino. 

Pred začetkom 

dela, 

po uporabi in  

dnevno v 

popoldanskem 

času  

Medicinska 

sestra v 

ambulanti, 

zjutraj 

strežnica  

Umivalnik  Čistilo nanesemo na notranjost 

umivalnika, pustimo učinkovati  

pribl. 5 min. in speremo s tekočo 

vodo. 

1x dnevno v 

dopoldanskem času 

Strežnica 

Tla  Možnost: 

- čiščenje, 

- dezinfekcijsko čiščenje 

Dnevno Strežnica 

Koši za odpadke  Mehansko pomijemo v kopalnici z 

detergentom.  

 

mesečno Strežnica 

Vrata  a) dnevno 

odstranjevanje 

prstnih odtisov v 

okolici kljuke in 

kljuke – 

 a)1x mesečno v 

celoti 

 

Strežnica 

Okna  a)Prstne odtise 

dnevno, 

b)2x letno  

Strežnica 
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9. PLAN ČIŠČENJA SKUPNIH PROSTOROV 

 

Mesto uporabe Pogostnost  Oseba, ki izvaja plan 

SKUPNA KOPALNICA    

Tla  Vsak dan po končanem  kopanju Strežnica 

Pipe, umivalniki, stene ob 

umivalniku in WC 

školjkah 

 

1x dnevno  Strežnica 

Ploščice  

 

1x mesečno Strežnica 

Police, ogledala ,držala, 

podajalniki 

 

1x dnevno Strežnica 

Mesto uporabe Pogostnost  Oseba, ki izvaja plan 

ČAJNE KUHINJE, 

VEČNAMENSKI 

PROSTOR, DNEVNI 

PROSTORI 

 

  

Tla 

 

1x dnevno Strežnica 

Prstni odtisi na oknih in  

zg. površinah 

Dnevno  Strežnica 

Štedilnik plošča, 

pomival. korito 

Sami stanovalci po uporabi in 1x 

dnevno strežnica 

Strežnica 

Vrata, stoli, mize a)zgornje površine dnevno 

b)1x mesečno v celoti 

Strežnica 

Zunanjost omar 1x mesečno Strežnica 

Mesto uporabe Pogostnost  Oseba, ki izvaja plan 

HODNIKI   

Tla 

 

a) 1x dnevno 

 

 

Strežnica 

Zunanjost pohištva, 

svetila 

Slike, koši, radiatorji, 

pajčevina  

1x mesečno Strežnica 
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Oprijemala, 

kljuke 

1x dnevno  

 

Strežnica 

mize, stoli, klopi a) zgornje površine dnevno 

a)mesečno v celoti 

 

SHRAMBE ZA 

PERILO, ČISTILA, 

SKLADIŠČA 

  

Tla  

 

1x mesečno Strežnica 

STOPNICE  1x dnevno 

 

Strežnica 

 

 

 

10. PLAN ČIŠČENJA ČISTILNIH PRIPOMOČKOV 

 

 
Mesto uporabe Pogostnost  Oseba, ki izvaja plan 

Vedra , držala vozički Dnevno po uporabi  Strežnica 

Čistilni stroji za tla  Dnevno po uporabi Strežnica 

Krtače (strojne)  Dnevno  Strežnica 

Krpe  Dnevno – strojno pranje  Strežnica 
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11. PLAN ČIŠČENJA SOBE IN SANITARNIH PROSTOROV PO PRESELITVI 

STANOVALCA 

Mesto uporabe Postopek čiščenja  Oseba, ki 

izvaja plan 

Postelja  S postelje odstranimo ležišče, ogrodje temeljito mehansko 

očistimo z detergentom in krtačo. Čiščenje začenjamo pri 

obeh stranicah, nadaljujemo z ležiščem, vključno s kolesi. 

Posteljo splaknemo s čisto vodo, prebrišemo z razkužilom. 

Strežnica 

Posteljni vložek  Temeljito očistimo in razkužimo.    Strežnica 

Pohištvo Temeljito očistimo z detergentom in razkužimo. Strežnica 

Svetila Demontaža, temeljito mehansko čiščenje.  

 

Strežnica 

Vrata Najprej grobo očistimo okvir in šele nato sama vrata. Strežnica 

Rolete  Mehansko z detergentom očistimo okvirje  in nato same 

rolete, najprej z notranje, potem z zunanje strani. 

Strežnica 

Okna, zavese Čiščenje okvirjev, nato stekleni del z notranje in zunanje 

strani. Zavese v strojno pranje. 

 

 

Strežnica 

Stene  

 

Po potrebi beljenje sobe (glede na čas bivanja stanovalca). hišnik 

Balkon 

 

Čiščenje z razkuževanjem. Strežnica 

WC-školjka  

 

Čiščenje z razkuževanjem. Strežnica 

Ploščice  

 

Čiščenje z razkuževanjem. Strežnica 

Umivalnik 

 

Čiščenje z razkuževanjem. Strežnica 

WC-ščetka  

 

Čiščenje z razkuževanjem. Strežnica 

Koš 

 

Čiščenje z razkuževanjem. Strežnica 
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