
Załącznik nr 4 do PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19
DDPS TURKUS działający przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie

PLAN HIGIENY DLA   DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ I KLUBU SENIORA TURKUS

Dzienny Dom Pomocy Społecznej Turkus działają przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie
funkcjonuje w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy plan służy zapewnieniu porządku i czystości w placówce.

2. Sprzęt  do utrzymania  porządku i  czystości  oraz  środki  do mycia i  dezynfekcji  rąk,
powierzchni, wszelkich pomieszczeń przechowywane są w wydzielonym, zamkniętym
pomieszczeniu gospodarczym.

3. Wszystkie  środki  dezynfekcyjne  i  myjące  są  przechowywane  w  oznakowanych
opakowaniach i posiadają atesty dopuszczające do stosowania.

§ 2

Mycie rąk

1. Do  szczególnej  dbałości  o  czystość  rąk  zobowiązany  jest  personel  pracujący
z Uczestnikami.

2. Ręce są myte przed rozpoczęciem i  po zakończeniu pracy,  a także w trakcie dnia
po zakończonych aktywnościach, skorzystaniu z łazienki lub kuchni. 

3. Do mycia rąk służy preparat przebadany dermatologicznie – mydło w płynie.

4. W celu umycia rąk płyn myjący jest pobierany z dozownika, następnie nanoszony na
zwilżone dłonie, które są myte (minimum 30 sekund) i na koniec osuszane ręcznikiem
jednorazowym.

                                                                      § 3

Dezynfekcja rąk

1. Do  dezynfekcji  rąk  zobowiązany  jest  personel  pracujący  z  uczestnikami  oraz  inni
pracownicy.

2. Ręce  są  dezynfekowane  po  wejściu  do  placówki,  przed  rozpoczęciem  i  po
zakończeniu  pracy,  a  także  w  ciągu  dnia,  po  zakończonych  aktywnościach
z uczestnikami,  skorzystaniu z  łazienki  lub bezpośrednio po kontakcie z  wydzieliną
uczestnika, np. ślina. 

3. W celu dezynfekcji  rąk  środek do dezynfekcji  jest  pobierany  z  dozownika 2-3  ml,
następnie wcierany w dłonie przez 30 sekund, a w celu chirurgicznej dezynfekcji rąk,
3 ml preparatu jest wcierane w czyste i suche dłonie przez 90 sekund. Przez cały czas
ręce utrzymywane są w stałej wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu. Preparatu
nie stosuje się bezpośrednio na śluzówkę i otwarte rany.

§ 4

Dezynfekcja powierzchni



1. Do prowadzenia szybkiej dezynfekcji zobowiązane są osoby dyżurujące i pracownik
sprzątający. 

2. W ośrodku używany jest OZANATOR. Ozonator pracuje w ośrodku w czasie gdy nie
ma w nim podopiecznych.  Za włączenie Ozonatora i wywietrzenie pomieszczeń po
jego pracy odpowiada pracownik sprzątający lub inny pracownik wyznaczony przez
koordynatora.  Przed  wpuszczeniem  seniorów  pracownik  odpowiedzialny  za
dezynfekcje sprawdza miernikiem poziom ozonu. Korzystanie z ozonatora jest zgodne
z instrukcją obsługi. 

3. Ławki  i  krzesła  oraz  inne  przedmioty  poddawane  dezynfekcji  będą  według  planu
monitorowania, po każdym opuszczeniu przez grupę pomieszczenia od godziny 7.30,
czyli przed rozpoczęciem pełnienia działań aktywizacyjnych, do godziny 15.30, czyli
do  zakończenia   zajęć.  Dezynfekcja  jest  wykonywana  przez  osobę  do  tego
przydzieloną w sposób bezpieczny oraz pod nieobecność uczestników w sali, w której
dokonywana będzie dezynfekcja.  

4. W celu dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni przy pomocy rozpylacza
spryskuje się uprzednio umytą powierzchnię i utrzymuje ją w stanie wilgotnym przez
60 sekund dla uzyskania efektu bakteriobójczego i grzybobójczego, 120 sekund – dla
uzyskania wirusobójczego oraz pełnego skutku biobójczego.

§ 5

Czystość mebli i innych małych powierzchni oraz przedmiotów ulegających kontaminacji i
nieodpornych na działanie alkoholi

1. Fotele,  kanapy,  pufy  materiałowe,  sprzęt  gimnastyczny,  meble  i  inne  małe
powierzchnie  oraz  przedmioty  ulegające  kontaminacji  i  nieodporne  na  działanie
alkoholi są poddawane szybkiej dezynfekcji i myciu przez spryskanie lub przetarcie.

2. Do szybkiej dezynfekcji lub mycia czy przetarcia zobowiązane są osoby dyżurujące i
pracownik sprzątający.

3. Materace ze skaju, pufy, meble, sprzęt gimnastyczny i inne małe powierzchnie oraz
przedmioty ulegające kontaminacji i nieodporne na działanie alkoholi są poddawane
dezynfekcji po każdym przypadku kontaminacji.

4. W celu dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni przy pomocy rozpylacza
spryskuje się uprzednio umyta powierzchnię i utrzymuje ją w stanie wilgotnym przez
60 sekund dla uzyskania efektu bakteriobójczego i grzybobójczego, 120 sekund – dla
uzyskania  wirusobójczego  oraz  pełnego  skutku  biobójczego.  Po  dezynfekcji
powierzchni, która ma kontakt z żywnością, należy spłukać ją wodą.

§ 6

Sanitariaty

1. Sanitariaty to: klozety, deski klozetowe, spłuczki, umywalki.

2. Pomieszczenia są poddawane myciu i dezynfekcji  według załączonej tabeli,  lub wg
potrzeby po użyciu przez inne osoby. 

3. Do utrzymania pomieszczeń w czystości zobowiązany jest personel, w szczególności
osoba sprzątająca. 



4. Do  mycia  sanitariatów  służą  ogólnodostępne  środki  myjące,  np.:  „Domestos”,
„Tytan”, Duck” 

5. W  celu  umycia  sanitariatów  stosuje  się  nierozcieńczony  z  wodą  środek  myjący
zgodnie z zaleceniami producenta.

6. W  celu  dezynfekcji  sanitariatów  przy  pomocy  rozpylacza  spryskuje  się  uprzednio
umytą powierzchnię i utrzymuje ją w stanie wilgotnym przez 60 sekund dla uzyskania
efektu  bakteriobójczego  i  grzybobójczego,  120  sekund  –  dla  uzyskania
wirusobójczego oraz pełnego skutku biobójczego.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy plan higieny obowiązuje personel pracujący z uczestnikami, osoby 
odpowiedzialne za dezynfekcję. 

2. Niniejszy plan zastępuje poprzedni i wchodzi w życie z dniem 19.02.2021 roku i 
obowiązuje do dnia odwołania Alertu Pandemicznego.

DEZYNFEKCJA POMIESZCZENIA………………………………………………….

Data Godzina Podpis 




