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Procedura Dezynfekcji-COVID19 

Pracownik odpowiedzialny za sprzątanie placówki CM Arnica: 

1. Pracownik odpowiedzialny za sprzątanie rozpoczyna dezynfekcję 

pomieszczeń CM ARNICA każdego dnia o godzinie 5:00 rano tak 

żeby zakończyć proces przed przybyciem pozostałych 

pracowników CM ARNICA i pacjentów. 

2. Podstawową procedurą dezynfekcji pomieszczeń w przychodni 

jest proces ozonowania, który odbywa się każdego dnia. 

3. Ozonowanie pomieszczeń przeprowadza się dla każdego 

półpiętra w budynku oddzielnie przy zamkniętych drzwiach 

p.poż, tak żeby nie narażać pracownika na niebezpieczeństwo. 

4. Każde półpiętro ozonowane jest przy zamkniętych oknach i 

otwartych drzwiach do gabinetów i włączonym wentylatorze, tak 

żeby umożliwić dotarcie ozonu do każdego z pomieszczeń. 

5. Proces ozonowania przy zastosowaniu jednego ozonatora na 

półpiętro ma trwać: 

a. Minimum 60 minut dla mniejszego półpiętra 

b. Minimum 90 minut dla większego półpiętra 

6. Po zakończeniu ozonowania pomieszczenia należy wywietrzyć 

7. Dodatkowo dezynfekowane są: klamki, wieszaki, poręcze, stoły, 

ławki, krzesła, blaty użytku wspólnego, wyposażenie toalet. 

8. Do dezynfekcji powierzchni używany jest: Aerodesin2000 lub 

Jotosept, zaś do dezynfekcji rąk: Desderman lub Trisept Max. 
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9. Od godziny 6:00 dezynfekcja wszystkich klamek, środkowej 

części drzwi, blatów użytku wspólnego, wspólnych wieszaków na 

odzież wierzchnią, krzeseł oraz ławek w poczekalniach, poręczy 

na klatce schodowej, klap sedesowych. 

*Czynność tą powtarzamy co 1h. 

10. Od godziny  6:00 dezynfekcja podłóg środkiem do mycia z 

dodatkiem chloru. 

*Czynność tą wykonujemy co 3-4 h. 

11. Od godziny 8:00 rozpylanie w korytarzach niewielkiej ilości 

środka do dezynfekcji tylko w momencie kiedy korytarze są 

puste. 

*Dbanie o prawidłową wentylację miejsc dezynfekowanych.  

Pracownik Odpowiedzialny za pracę w swoim gabinecie: 

1. Każdy pracownik rozpoczynający dyżur w sowim gabinecie jest 

odpowiedzialny za dezynfekcje obecnego sprzętu: leżanka, fotel, 

krzesło , biurko, telefon, termometr, stetoskop, otoskop itp. 

* Czynność tą wykonujemy tak często jak wymaga tego sytuacja. 

2. Każdy pracownik pozostawia zdezynfekowany gabinet. 

3. Każdy pracownik przystępując do pracy z pacjentem ma 

obowiązek dezynfekcji rąk oraz pola zabiegowego na którym 

będzie pracował z pacjentem. 

 

 


