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la şedinţa Consiliul de Administraţie
din
OV.
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Preşedi
Dire;
A. Volentir

PLAN DE CURĂŢENIE SI DEZINFECTIE
Sala de
curăţenie şi
dezinfecţie

Intervalul /
orar
Curăţenie şi
dezinfecţie

--------------------- -------------\
Operaţiuni de
curăţenie în ordinea
curăţeniei

Materiale utilizate per
operaţiune

Tehnica aplicată per operaSune-'

-------Personalul care
supraveghează
şi verifică

Se mătură sistematic pardoseala pe toată
Halat, mască şi
mănuşi
suprafaţa, gunoiul de adună în făraş şi se
deversează în coşul de gunoi
Mătură si faras
Halat, mască şi
Evacuarea
Se scoate sacul de gunoi din coş.
mănuşi
Se pune în coşul de gunoi un sac de gunoi nou.
deşeurilor
Sac, coş de gunoi
Birouri:
3. Ştergerea şi
Halat, mască şi
1 x / zi
Se pune pe lavetă soluţie dezinfectantă şi se şterg
Intendent
director,
dezinfectarea
mănuşi
curăţenie
/ dezinfectează suprafeţele interioare şi
Sora
director
suprafeţelor
1 lavetă, soluţie
1 x / zi
exterioare. Se efectuează operaţiunea şi pentru
adjunct, şefi
medicală
dezinfectată pentru
(exterior /
dezinfecţie
pervaz şi mânere ferestre, cuier, mânere uşă.
interior)
suprafeţe
de secţie
4.
Halat, mască şi
Se pune apă caldă în găleată şi detergent pentru
pardoseli conform instrucţiunilor de utilizare, se
mănuşi
Spălarea /
Găleată, mop, apă,
udă şi se stoarce mopul, se şterge / dezinfectează
dezinfectarea
detergent spălat
pardoseala pe toată suprafaţa acesteia spălând şi
pardoselilor
storcând frecvent mopul. La final se aruncă apa,
pardoseli, soluţie
dezinfecţie pardoseli
se spală găleata şi se spală mopul.
La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea / aprovizionarea recipientelor cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini;
Aerisirea cu geamuri larg deschise, după care se lasă geamurile întredeschise.
Intendent
Se mătură sistematic pardoseala pe toată
Halat, mască şi
1 x / zi
Cancelărie,
Măturarea
Sora
suprafaţa, gunoiul de adună în faraş şi se
mănuşi
curăţenie
Contabilitate,
pardoselii
medicală
deversează în coşul de gunoi
Mătură si făraş
1 x / zi
Serviciul RU,
dezinfecţie
Catedre,
Halat, mască şi
’ Evacuarea
Se scoate sacul de gunoi din coş.
Bibliotecă,
mănuşi
deşeurilor
Se pune în coşul de gunoi un sac de gunoi nou.
Etaje
Sac, coş de gunoi
Măturarea
pardoselii

»

3.

Ştergerea şi
dezinfectarea
suprafeţelor
(exterior /
interior)

Halat, mască şi
Se pune pe lavetă soluţie dezinfectantă şi se şterg
mănuşi
/ dezinfectează suprafeţele interioare şi
1 lavetă, soluţie
exterioare. Se efectuează operaţiunea şi pentru
dezinfectată pentru
pervaz şi mânere ferestre, cuier, mânere uşă.
suprafeţe
4.
Se pune apă în găleată şi detergent pentru
Halat, mască şi
pardoseli conform instrucţiunilor de utilizare, se
mănuşi
Spălarea /
Găleată, mop, apă,
udă şi se stoarce mopul, se şterge / dezinfectează
dezinfectarea
pardoseala pe toată suprafaţa acesteia spălând şi
detergent spălat
pardoselilor
pardoseli, soluţie
storcând frecvent mopul. La final se aruncă apa,
se spală găleata si se spală mopul.
dezinfecţie pardoseli
La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea / aprovizionarea recipientelor cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini;
Aerisirea cu geamuri larg deschise, după care se lasă geamurile întredeschise.
Se mătură după finisarea orelor pardoseala pe
Măturarea
Mască şi mănuşi
1 x / zi
toată suprafaţa, gunoiul de adună în făraş şi se
pardoselii
Mătură şi făraş
deversează în coşul de gunoi
2. Evacuarea
Mască şi mănuşi
Se scoate sacul de gunoi din coş.
1 x / zi
deşeurilor
Sac, coş de gunoi
Se pune în coşul de gunoi un sac de gunoi nou.
L a fie c a re p a u z ă
3.
ş te rg e re a şi
d e z in fe cta re a zo n ei
Ştergerea şi
Mască şi mănuşi,
Intendent
Se pune pe şerveţele soluţie dezinfectantă şi se
in d iv id u ale.
dezinfectarea
soluţie dezinfectată
şterg
/
dezinfectează
suprafeţele
interioare
şi
Sef
secţie
s
D e zin fec ta re a
suprafeţelor
pentru suprafeţe,
Săli de clasă
educaţie
exterioare. Se efectuează operaţiunea şi pentru
s u p ra fe ţelo r (p e rv a z
(exterior /
şerveţele dezinfectante
ş i m â n e re ferestre,
Profesorul
de
pervaz
şi
mânere
ferestre,
cuier,
mânere
uşă.
c u ier, m â n e re u şă) se
interior)
Şerveţele uscate
serviciu
e fe c tu e a z ă în p a u za
•>

m are

4.

Se pune apă în găleată şi detergent pentru
pardoseli conform instrucţiunilor de utilizare, se
Spălarea /
udă şi se stoarce mopul, se şterge / dezinfectează
dezinfectarea
pardoseala pe toată suprafaţa acesteia spălând şi
Spălarea
pardoselilor
storcând frecvent mopul. La final se aruncă apa,
pardoselii
1 x / zi
se spală găleata şi se spală mopul.
La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea / aprovizionarea recipientelor cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini;
Aerisirea cu geamuri larg deschise la fiecare pauză, după care se lasă geamurile întredeschise.
Dezinfectarea
pardoselii
(pauza mare)

Cantina
1 x / zi

Mască şi mănuşi
Găleată, mop, apă,
detergent spălat
pardoseli, soluţie
dezinfecţie pardoseli

Măturarea
pardoselii

Halat, mască şi
mănuşi
Mătură si făraş

Se mătură sistematic pardiseala pe toată
suprafaţa, se adună gunoiul în făraş, se diversează
în coşul de gunoi

Sora
medicală

2.
Evacuarea
deşeurilor

1 x / zi

3.

Halat, mască şi
mănuşi
Sac, coş de gunoi

Ştergerea
meselor
/suprafeţelor
(interior /
exterior)

Halat, mască şi
mănuşi
1 lavetă, soluţie şters
suprafeţe

1 x / zi

Spălarea
pardoselilor

Halat, mască şi
mănuşi
Găleată, mop, apă,
detergent spălat
pardoseli

După fiecare
pauză masă

Dezinfecţie
meselor
/suprafeţelor
(interior /
exterior)

Halat, mască şi
mănuşi
1 lavetă suprafeţe,
soluţie dezinfecţie
suprafeţe

Dezinfecţie
pardoseli

Halat, mască şi
mănuşi
Găleată, mop, apă,
soluţie dezinfecţie
pardoseli

După fiecare
pauză masă
4.

6.
1 x / zi

Se scoate sacul de gunoi, se închide sacul, se
depozitează în containerul pentru gunoi de
colectare a deşeurilor. Se pune sac nou pentru
gunoi
Se pune pe lavetă soluţie pentru şters suprafeţe şi
se şterge câte o masă. Se repetă operaţiunea şi
pentru chiuvetă, dulap, frigider, întrerupătoare de
lumină, pervaz şi mânere ferestre, cuier, mânere
usă.
Se pune apă în găleată şi detergent pentru
pardoseli conform instrucţiunilor de utilizare, se
udă şi se stoarce mopul, se şterge pardoseala pe
toată suprafaţa acesteia spălând şi storcând
mopul. La final se aruncă apa, se spală găleata şi
mopul.
Se pune pe lavetă soluţie pentru dezinfecţia
suprafeţelor prin ştergerea meselor / suprafeţelor
(interior / exterior). Se efectuează operaţiunea şi
pentru chiuvetă, dulap, frigider, întrerupătoare de
lumină, pervaz şi mânere ferestre, cuier, mânere
usă.
Se pune apă în găleată şi soluţie pentru
dezinfectarea pardoselii conform instrucţiunilor
de utilizare, se udă şi se stoarce mopul, se
dezinfectează pardoseala pe toată suprafaţa
acesteia spălând şi storcând mopul. La final se
aruncă apa, se spală găleata şi mopul.

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea / aprovizionarea recipientelor cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini;
Aerisirea cu geamuri larg deschise, după care se lasă geamurile întredeschise.
Cămin

2 x / zi
(dimineaţa /
seara)

Măturarea
pardoselii
Evacuarea
deşeurilor

Halat, mască şi
mănuşi
Mătură si faras
Halat, mască şi
mănuşi
Sac, coş de gunoi

Se mătură după finisarea orelor pardoseala pe
toată suprafaţa (etaje), gunoiul de adună în făraş
şi se deversează în coşul de gunoi
Se scoate sacul de gunoi din coş.
Se pune în coşul de gunoi un sac de gunoi nou.

Intendent
Pedagog
social

3.

Ştergerea şi
dezinfectarea
suprafeţelor
(exterior /
interior)

Se pune pe lavetă soluţie dezinfectantă şi se şterg
Halat, mască,
/ dezinfectează suprafeţele interioare şi exterioare
soluţie pentru
(etaje). Se efectuează operaţiunea şi pentru
ştergerea /
dezinfectarea
pervaz şi mânere ferestre, mânere uşă.
suprafeţelor
Se pune apă în găleată şi detergent pentru
4.
Halat, mască şi
pardoseli conform instrucţiunilor de utilizare, se
mănuşi
Spălarea /
udă şi se stoarce mopul, se şterge / dezinfectează
Găleată, mop, apă,
dezinfectarea
pardoseala pe toată suprafaţa acesteia spălând şi
detergent spălat
pardoselilor
storcând frecvent mopul. La final se aruncă apa,
pardoseli, soluţie
se spală găleata şi se spală mopul.
dezinfecţie pardoseli
La finalul procesului de igienizare a căminului se verifică disponibilitatea / aprovizionarea recipientelor cu antiseptic pe bază de alcool pentru
mâini;
Notă: Elevii sunt obligaţi să îşi cureţe şi dezinfecteze odăile personale, să debaraseze gunoiul, să aerisească odăile.

