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        PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

Zap. št. Sprememba v točki: OPIS SPREMEMBE 

   

 

 

1. POSTOPKI S PERILOM 

 

Namen je zagotoviti stanovalcu neoporečno perilo in zmanjšati možnost prenosa okužb.  

 

• Postopki s perilom: 

• ZN - osebje umazano perilo (posteljno perilo, osebno perilo stanovalcev, krpice, brisače)     zbira na 

mestu nastanka in odlaga v ustrezne vreče na  negovalnih vozičkih za umazano perilo – ND 12 

• Uporabljenega perila se dotaknemo samo 1x. 

• Izogibati se moramo dvigovanju prahu po prostoru. 

• Pazimo, da med perilom, ki gre v pranje, ni pripomočkov za nego in oskrbo ter osebnih predmetov in 

inštrumentov. 

• Vrečo s perilom iz sobe za izolacijo (posteljnina, ki je okužena)  vložimo v rumeno  vrečo in 

transportiramo skupaj z ostalim perilom. 

• Perila ne tlačimo in premetavamo, vreča naj bo polna le do dveh tretjin. 

• Bolničarka/strežnica  transportira  umazano perilo v prostor za umazano perilo v ustrezen prostor v 

pralnici. 

• Odvoz umazanega perila je  iz oddelkov organiziran 3 x dnevno. Transportna pot vozičkov je  časovno 

določena v prilogi  Časovni načrt  čistih in  nečistih poti v Domu.  

•  Strežnica čistilka, voziček za transport umazanega perila,  po uporabi razkuži in očisti ter opravljeno 

dezinfekcijo in čiščenja vozička evidentira na predpisan evidenčni list. 

• Zjutraj, ko se pripelje umazano perilo, se v pralnico dostavi list papirja, kjer je zavedeno koliko perila 

je še ostalo na oddelku in koliko perila se še potrebuje.  

• Perice perilo ustrezno sortirajo in ga naložijo v pralne stroje. Doziranje pralnega sredstva poteka 

računalniško. Perilo se pere na nizkih temperaturah, s sredstvi, ki so učinkoviti proti 

mikroorganizmom. 

• Imamo 2 pralna stroja, ki se opravljata s posebnnimi karticam in 2 novejša pralna stroja, ki se opravljata 

digitalno. Vrste programov za pranje perila: 

- na 65 stopinj se pere perilo iz izolacijskih enot in fekalno perilo 

- na 40 stopinj se pere neobčutljivo perilo 

- na 30 stopinj se pere občutljivo perilo (oblačila stanovalcev, zavese, praznični prti, …) 

• Oprano perilo se suši v sušilnih strojih in zloži. Osebno perilo stanovalcev se zloži in ustrezno spravi 

do transporta na oddelke. Lika se spodnje perilo od stanovalcev. Hišno perilo se spravi v prostor, ki je 

temu namenjen ali zloži na vozičke.  

• Prevoz čistega hišnega perila na oddelke opravi bolničar/strežnica in hišno perilo zloži v skladišča za 

perilo. Prazen transportni  voziček odpelje nazaj v čisti del pralnice (okrog 13. ure od ponedeljka do 

petka). 

• Glede sortiranja, prevoza in pranja perila upoštevamo tudi OP Proces pranja in likanja. 

• Osebno perilo stanovalcev po oddelkih razvozi perica, perilo pusti na postelji stanovalca (kateri 

zmorejo sami pospraviti perilo, perilo od ostalih stanovalcev zloži v garderobno omaro. 

• Zavese na oddelkih se perejo 2x letno po predhodnem dogovoru s pralnico. 
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2. POSTOPKI  S HRANO 

• Hrano in pijačo transportiramo 5x dnevno na oddelke, po najkrajši poti v zaprtih, čistih in ogretih 

vozičkih   

• Ostanke hrane ločimo na vozičkih za kuhinjske odpadke in odpeljemo  v nečisti del kuhinje.  

 

3.  POSTOPKI  Z ODPADKI  

 

• prevoz izvajamo ob koncu vsakega delovnega procesa, oz. v času, ko ni prevozov      čistih materialov, 

• odvoz  opravljamo, od mesta nastanka do zbirnega mesta, po najkrajši poti. 

 

 

 

Priloga 5: Časovni načrt čistih in nečistih poti v domu 

 

Ura 

 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Hrana  X  X  X  X   X   

Umazano perilo     X    X    X 

Čisto perilo       X       

Infektivni odpadki   X           

Gospodinjske smeti  X       X    X 

Različna embalaža  X       X    X 

Plenice   X   X    X    X 

 

 

 

Opomba: Čiste in nečiste poti ločujemo s pomočjo časovnih zamikov in z vmesnim čiščenjem in razkuževanjem, kadar časovni zamik ni mogoč, 

ter uporabo različnih  transportnih vozičkov.  
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