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        PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

Zap. št. Sprememba v točki: OPIS SPREMEMBE 

   

 

Osebna varovalna oprema  

 

- Pred začetkom čiščenja se zaščitijo z ustrezno osebno varovalno opremo (OVO):  
 obrazno masko za enkratno uporabo  

 rokavice za enkratno uporabo  

 plastični predpasnik ali plašč.  
 

- Masko zamenjamo na 2 do 3 ure oziroma po potrebi, rokavice in plastični predpasnik/plašč zamenjamo po 

vsakem stiku s stanovalcem oziroma njegovo okolico. Pred uporabo in po odstranitvi rokavic, predpasnika in 

maske si temeljito umijemo in/ali razkužimo roke. 

 

 - Z rokavicami se ne dotikamo obraza in/ali čistih površin.  
 

- Delovna oblačila zamenjamo vsak dan, in se jih opere pri temperaturi vsaj 60 °C. 

 

 

 Čiščenje  
 

- Čistilke izvajajo svoje delovne obveznosti v prostorih v skladu s sprejetim planom čiščenja in dnevmim 

razporedom (vsaka v svojem nadstropju).  

 

- Najmanj 1-krat dnevno se temeljito očisti prostore, ki jih uporabljajo stanovalci in osebje.  

 

 

- Prostor se najprej dobro prezrači. Prostor je potrebno zračiti tudi med čiščenjem (odprta okna).  
 

- Za čiščenje površin se uporablja voda in čistilna sredstva, ki jih imamo v Domu v skladu s predpisi. Pri 

uporabi čistilnih sredstev se  upošteva navodila proizvajalca.  
 

- Koše za smeti se  izprazni vsaj 1-krat dnevno.  

 

- Vsaka čistilka za čiščenje uporablja izključno svoje orodje.  
 

- Skupno orodje za čiščenje mora vsak delavec po uporabi ustrezno razkužiti in shraniti v prostor, ki je temu 

namenjen. Naslednja uporaba je lahko šele naslednji dan. 
 

 Razkuževanje 

 

 - Čistilke po čiščenju vse površine  v prostoru še razkužijo. Pri uporabi razkužilnih sredstev upoštevajo 
navodila proizvajalca.  

 

- Še posebej je potrebno biti pozoren na površine, ki jih stanovalci, zaposleni in obiskovalci pogosto 

uporabljajo (npr. kljuke, pulti, okenske police, ročaji, držala ograj, stikala, straniščna školjka,  gumb za 
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splakovanje stranišča, pipe umivalnikov, stene dvigal in majhnih prostorov, nočne omarice, nadposteljne 
mizice, trapezi…). 
 

 - Površine iz prejšnje alineje se razkužijo večkrat dnevno. 
  

- Postopki dezinfekcije in razkuževanje opreme in drugih površin, se izvajajo po uporabi, če se v daljšem 
časovnem obdobju ne uporabljajo se jih razkuži 1-krat na teden. 

  

 Za optimalno uporabo razkužil, je potrebno upoštevati naslednja pravila:  
 

1. Popolna pokritost dezinfekcijska sredstva je učinkovita, ko se jih uporablja v skladu z navodili 

proizvajalca. Pred dezinfekcijo je pomembno, da so površine dobro očiščene, ko se opravlja dezinfekcijo je 
potrebno zajeti površino v celoti. Pri predhodnem čiščenju je potrebno biti pozoran, katera čistila se 
uporablja, saj čistila tvorijo tanko plast, ki ščiti bakterije pred aktivnimi sestavinami razkužila.  
 

2. Čas delovanja Dezinfekcijska sredstva so učinkovita le, če upoštevamo potrebni čas v skladu s predpisi 
proizvajalca. Nekatere bakterije in virusi so trdovtatni in aktivne sestavine razkužila zahtevajo potrebni čas, 
da učinkujejo. Šele potem mikroorganizmi postanejo neškodljivi. Če se predpisanega kontaktnega časa ne 
upošteva, lahko preživi kar 99,99% mikroorganizmov. Vedno upoštevajte navodila proizvajalca na etiketi 

izdelka, saj se lahko razlikujejo od izdelka do izdelka.  

 

3. Optimalna koncentracija razkužilnih sredstev so učinkovita le, če se uporabljajo v ustreznem odmerku, ki 

je opredeljen s strani proizvajalca. Razkužila so na voljo v koncentrirani obliki ali že pripravljena za 
takojšnjo uporabo. Tista za takojšnjo uporabo se lahko uporabijo takoj, koncentrat pa je potrebno najprej 
razredčiti, v skladu z navodili proizvajalca. Pri slednjem je pomembno, da smo pri pripravi raztopine 

natančni. Preblaga mešanica je lahko neučinkovita, premočna pa lahko poškoduje površino.  
 

Ravnanje z odpadki  

 

- Po končanem čiščenju in razkuževanju osebno varovalno opremo (OVO) pravilno slečemo.  

 

- OVO ter odpadke nastale pri čiščenju in razkuževanje (npr. krpe za enkratno uporabo) odložimo v 

plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna do dveh tretin, tesno zavežemo. Vsebine vreč ne tlačimo in se 

odpadkov, ki so odvrženi v vrečo ne dotikamo več. To vrečo nato namestimo v drugo plastično vrečo za 
odpadke in tudi to tesno zavežemo ter je ne odpiramo več. Vrečo hranijo  na za to dogovorjenem mestu 

ločeno od ostalih odpadkov vsaj 72 ur, preden jo odložijo v zabojnik za mešane komunalne odpadke 
(preostanek odpadkov).  
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