
POWIERZCHNIA
Pomieszczenia 

niskiego ryzyka

Pomieszczenia 

średniego ryzyka

Pomieszczenia 

wysokiego ryzyka

Pomieszczenia 

bardzo wysokiego 

ryzyka - podczas 

epidemii

Polecane preparaty

Elementy łóżka
Raz na tydzień i 

zgodnie z zaleceniami
Codziennie Codziennie Dwa razy dziennie

chusteczki do mycia i 

dezynfekcji

Ramy łóżka, łączniki - 

szczególnie ważne są miejsca 

potencjalnie dotykane

Zgodnie z zaleceniami Codziennie Codziennie Codziennie chusteczki do dezynfekcji

Łóżeczka dziecięce Zgodnie z zaleceniami Codziennie Codziennie Codziennie

chusteczki do mycia i 

dezynfekcji delikatnych 

powierzchni

Inne elementy łóżka używane 

przez personel medyczny - 

pojemniki na środki 

dezynfekujące, dozowniki, 

karta przyłóżkowa,

Zgodnie z zaleceniami Codziennie Codziennie Codziennie chusteczki do dezynfekcji

rama pod łóżkiem Zgodnie z zaleceniami Zgodnie z zaleceniami Zgodnie z zaleceniami Zgodnie z zaleceniami jw.

Dzwonki wywołania personelu, 

piloty do telewizora, telefony 

przy łóżku i inne urządzenia 

elektroniczne w okolicy łóżka

Raz na tydzień Codziennie Codziennie Codziennie jw.

Pokój pacjenta / sala chorych
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Krzesła, stolik nocny Raz na tydzień Codziennie Codziennie Dwa razy dziennie
preparaty do dezynfekcji 

małych powierzchni

Powierzchnie często dotykane 

w bezpośdernim obszarze 

pacjenta - będą to drzwi, 

klamki, włączniki światła, 

umywalki, krany, zlewy.

Całościowo raz na 

tydzień  i codziennie 

w obrębie dotykanych 

miejsc

Codziennie Codziennie Dwa razy dziennie jw.

Szafki - najważniejsze będzie 

sprzątanie punktów 

dotykowych szafki

Raz na tydzień Codziennie Codziennie Dwa razy dziennie chusteczki do dezynfekcji

Materac i poduszka - ich 

pokrycie wodoodporne
Zgodnie z zaleceniami Zgodnie z zaleceniami Zgodnie z zaleceniami Zgodnie z zaleceniami

preparaty do dezynfekcji 

małych powierzchni

POWIERZCHNIA
Pomieszczenia 

niskiego ryzyka

Pomieszczenia 

średniego ryzyka

Pomieszczenia 

wysokiego ryzyka

Pomieszczenia 

bardzo wysokiego 

ryzyka - podczas 

epidemii

Odpowietrzniki na suficie i 

ścianach

Raz do roku i zgodnie 

z zaleceniami

Raz do roku i zgodnie 

z zaleceniami

Raz do roku i zgodnie z 

zaleceniami

Raz do roku i zgodnie 

z zaleceniami

preparaty do dezynfekcji 

małych powierzchni 

alkoholowe

Otwory drzwiowe Raz na tydzień Raz na tydzień Raz na tydzień Raz na tydzień jw.

Nieruchome elemetny i wyposażenie pomieszczeń
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Podłoga - częstotliwość 

czyszczenia podłogi może 

wymagać zwiększenia w 

zależności od natężenia ruchu, 

rodzaju i specyfikacji podłogi 

oraz jej stanu

Dwa razy w tygodniu Codziennie Codziennie Dwa razy dziennie

preparaty do mycia i 

dezynfekcji dużych 

powierzchni - chlorowe lub 

bezchlorowe o 

odpowiednim stężeniu 

bójczym

Przeszklenia, wysokie okna 

wewnętrzne szyby drzwi, 

skzlane ścianki działowe itd.

Zgodnie z zaleceniami Zgodnie z zaleceniami Zgodnie z zaleceniami Zgodnie z zaleceniami jw.

Zasłony przyłóżkowe dla 

pacjentów. W przypadku 

stosowania zasłon 

przeciwdrobnoustrojowych 

częstotliwość może być 

dostosowywana do zaleceń 

producentów

Raz do roku i zgodnie 

z zaleceniami
Dwa razy do roku Raz na miesiąc Raz na tydzień

preparaty do dezynfekcji 

małych powierzchni

Telewizory naścienne, karnisze, 

oprawy oświetleniowe
Raz na miesiąc Raz na tydzień Codziennie Dwa razy dziennie

chusteczki do mycia i 

dezynfekcji delikatnych 

powierzchni

Naścienny sprzęt tlenowy i 

ssący

Raz na miesiac i w 

razie potrzeby

Raz na tydzień i w 

razie potrzeby
Codziennie Codziennie jw.

Rolety, zasłony okien
Raz na dwa lata i 

zgodnie z zaleceniami

Raz do roku i zgodnie 

z zaleceniami

Raz do roku i zgodnie z 

zaleceniami

Raz do roku i zgodnie 

z zaleceniami
jw.

Powierzchnie poziome - 

ogółem
Raz na tydzień Codziennie Codziennie Dwa razy dziennie

preparaty do dezynfekcji 

małych powierzchni
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Ściany i sufity

Zgodnie z 

zapotrzebowaniem w 

dotykanych/zanieczys

zczonych miejscach

Zgodnie z 

zapotrzebowaniem w 

dotykanych/zanieczys

zczonych miejscach

Zgodnie z 

zapotrzebowaniem w 

dotykanych/zanieczyszc

zonych miejscach

Zgodnie z 

zapotrzebowaniem w 

dotykanych/zanieczys

zczonych miejscach

preparaty do mycia i 

dezynfekcji dużych 

powierzchni - chlorowe lub 

bezchlorowe o 

odpowiednim stężeniu 

bójczym

POWIERZCHNIA
Pomieszczenia 

niskiego ryzyka

Pomieszczenia 

średniego ryzyka

Pomieszczenia 

wysokiego ryzyka

Pomieszczenia 

bardzo wysokiego 

ryzyka - podczas 

epidemii

Mankiety do ciśnieniomierzy
Pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

chusteczki do mycia i 

dezynfekcji delikatnych 

powierzchni

Umywalki

Raz na tydzień i 

pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Codziennie i pomiędzy 

użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Codziennie i pomiędzy 

użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Codziennie i 

pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

preparaty chlorowe

Sprzęt diagnostyczny

Raz na tydzień i 

pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Raz na tydzień i 

pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Raz na tydzień i 

pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Raz na tydzień i 

pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

chusteczki do mycia i 

dezynfekcji delikatnych 

powierzchni

Współdzielony sprzęt pacjenta / sprzęt medyczny

Jeżeli sprzęt nie może być czyszczony powinien być zastosowany sprzęt jednorazowego użytku. Większość tego typu sprzetów podlega czyszczeniu po 

jego zastosowaniu.
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Stojaki

Raz na miesiąc i 

pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Raz na tydzień i 

pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Codziennie i pomiędzy 

użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Codziennie i 

pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

preparaty do mycia i 

dezynfekcji wyrobów 

medycznych

Sprzęt do ręcznego 

przenoszenia, podnoszenia 

pacjentów

Pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

jw.

Wózki

Raz na miesiąc i 

pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Raz na miesiąc i 

pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Codziennie i pomiędzy 

użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Codziennie i 

pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

jw.

Misy do mycia ciała

Pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

preparaty chlorowe

POWIERZCHNIA
Pomieszczenia 

niskiego ryzyka

Pomieszczenia 

średniego ryzyka

Pomieszczenia 

wysokiego ryzyka

Pomieszczenia 

bardzo wysokiego 

ryzyka - podczas 

epidemii

Urządzenia toaletowe 

wykorzystywane przez jednego 

pacjenta. W ich skład wchodzi 

umywalka, bidet, toaleta, 

podnośnik do sedesu, mydło, 

dozowniki, wanna, prysznic, 

podłoga w łazience 

Codziennie Codziennie Codziennie Codziennie preparaty chlorowe

Mokre powierzchnie
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Pokoje współdzielone z 

łazienką. W ich obrębie 

czyszczeniu podlegaja 

umywalki, bidety, pisuary, 

toalety, podnosniki na sedes, 

mydelniczki, dozowniki

Codziennie i zgodnie z 

zaleceniami

Codziennie i zgodnie z 

zaleceniami

Codziennie i zgodnie z 

zaleceniami

Codziennie i zgodnie z 

zaleceniami

preparaty do mycia i 

dezynfekcji dużych 

powierzchni - chlorowe lub 

bezchlorowe o 

odpowiednim stężeniu 

bójczym

Kabiny prysznicowe Codziennie i po użyciu Codziennie i po użyciu Codziennie i po użyciu
Codziennie i po 

użyciu
preparaty chlorowe

Zasłony prysznicowe

Wymieniać co miesiąc 

i czyścić jeśli zajdzie 

potrzeba

Wymieniać co miesiąc 

i czyścić jeśli zajdzie 

potrzeba

Wymieniać co miesiąc i 

czyścić jeśli zajdzie 

potrzeba

Wymieniać co 

miesiąc i czyścić jeśli 

zajdzie potrzeba

jw.

Wanny Codziennie i po użyciu Codziennie i po użyciu Codziennie i po użyciu
Codziennie i po 

użyciu
jw.

Toalety ogólnodostępne, 

nieprzeznaczone dla pacjentów 

i personelu szpitala

Codziennie i w razie 

potrzeby

Codziennie i w razie 

potrzeby

Codziennie i w razie 

potrzeby

Codziennie i w razie 

potrzeby
jw.

Wentylacja łazienek
Raz na miesiąc i w 

razie potrzeby

Raz na miesiąc i w 

razie potrzeby

Raz na miesiąc i w razie 

potrzeby

Raz na miesiąc i w 

razie potrzeby
preparaty bezchlorowe

POWIERZCHNIA
Pomieszczenia 

niskiego ryzyka

Pomieszczenia 

średniego ryzyka

Pomieszczenia 

wysokiego ryzyka

Pomieszczenia 

bardzo wysokiego 

ryzyka - podczas 

epidemii

Pozostałe pomieszczenia i urządzenia
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Pokój zasilania, zaopatrzenie 

niesterylne, przechowalnie 

sprzętu

Raz na miesiąc Raz na miesiąc Raz na miesiąc Raz na miesiąc

preparaty do mycia i 

dezynfekcji dużych 

powierzchni - chlorowe lub 

bezchlorowe o 

odpowiednim stężeniu 

bójczym

Pokoje personelu 

sprzątającego

Raz na tydzień i 

zgodnie 

zapotrzebowaniem

Raz na tydzień i 

zgodnie 

zapotrzebowaniem

Raz na tydzień i zgodnie 

zapotrzebowaniem

Raz na tydzień i 

zgodnie 

zapotrzebowaniem

jw.

Sprzęt sprzątający Po użyciu Po użyciu Po użyciu Po użyciu jw.

Pokój w którym przechowuje 

się leki
Raz na tydzień Codziennie Codziennie Codziennie jw.

Lodówki personelu z 

jedzeniem, lodówki pacjentów 

z jedzeniem

Raz na miesiąc. 

Rozmrażanie zgodnie 

z zapotrzebowaniem

Raz na miesiąc. 

Rozmrażanie zgodnie 

z zapotrzebowaniem. 

Miejsca dotykane 

czyści się raz dziennie, 

a także gdy zajdzie 

taka potrzeba

Raz na miesiąc. 

Rozmrażanie zgodnie z 

zapotrzebowaniem. 

Miejsca dotykane czyści 

się raz dziennie, a także 

gdy zajdzie taka 

potrzeba

Raz na miesiąc. 

Rozmrażanie zgodnie 

z zapotrzebowaniem. 

Miejsca dotykane 

czyści się raz 

dziennie, a także gdy 

zajdzie taka potrzeba

preparaty alkoholowe do 

dezynfekcji małych 

powierzchni

Lodówki przechowujące sprzęt 

medyczny - w tym krew, 

próbki, szczepionki, leki

Raz na miesiąc. 

Rozmrażanie zgodnie 

z zapotrzebowaniem. 

Miejsca dotykane 

czyści się raz dziennie, 

a także gdy zajdzie 

taka potrzeba

Raz na miesiąc. 

Rozmrażanie zgodnie 

z zapotrzebowaniem. 

Miejsca dotykane 

czyści się raz dziennie, 

a także gdy zajdzie 

taka potrzeba

Raz na miesiąc. 

Rozmrażanie zgodnie z 

zapotrzebowaniem. 

Miejsca dotykane czyści 

się raz dziennie, a także 

gdy zajdzie taka 

potrzeba

Raz na miesiąc. 

Rozmrażanie zgodnie 

z zapotrzebowaniem. 

Miejsca dotykane 

czyści się raz 

dziennie, a także gdy 

zajdzie taka potrzeba

jw.
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Powierzchnie o wysokim 

poziomie 

wykorzystywania/dotykania, z 

wyłączeniem bezpośrednich 

obszarów pacjenta. W ich skład 

wchodzą między innymi 

poręcze korytarza, poręcze 

schodów, dozownik środków 

dezynfekujących, klamki drzwi, 

elementy sterujące dźwigu, 

przyciski windy, poręcze windy,

Raz na tydzień Codziennie Codziennie Dwa razy dziennie

preparaty do mycia i 

dezynfekcji dużych 

powierzchni - chlorowe lub 

bezchlorowe o 

odpowiednim stężeniu 

bójczym

Stacje pielęgniarek w tym 

ławki, krzesła, komputery, 

klawiatury, telefony

Codziennie Codziennie Codziennie Codziennie

chusteczki do mycia i 

dezynfekcji delikatnych 

powierzchni

Pomieszczenie z brudną 

bielizną
Raz na tydzień Raz na tydzień Raz na tydzień

Wykorzystywane 

urządzenia 

codziennie, całość raz 

na tydzień

preparaty do mycia i 

dezynfekcji dużych 

powierzchni - chlorowe lub 

bezchlorowe o 

odpowiednim stężeniu 

bójczym

Telefony publiczne Codziennie Codziennie Codziennie Codziennie chusteczki do dezynfekcji

Sale telewizyjne dostępne 

publicznie
Raz na tydzień Raz na tydzień Raz na tydzień Raz na tydzień

preparaty do mycia i 

dezynfekcji dużych 

powierzchni - chlorowe lub 

bezchlorowe o 

odpowiednim stężeniu 

bójczym
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Krzesło zabiegowe (np. do 

hemodializy, chemioterapii, 

podologii, dentystyczne)

nie wystepuje

Codziennie i pomiędzy 

użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Codziennie i pomiędzy 

użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

Codziennie i 

pomiędzy użyciem u 

poszczególnych 

pacjetów

preparaty do dezynfekcji 

małych powierzchni o 

odpowiednim spektrum 

bójczym, dostosowane do 

wyrobów medycznych

Powierzchnie pomieszczeń 

zabiegowych (np. Blaty 

robocze, szafki itp.)

nie wystepuje
Codziennie i zgodnie z 

wymaganiami

Codziennie i zgodnie z 

wymaganiami

Codziennie i zgodnie z 

wymaganiami
jw.

Urządzenia kuchenne, 

wyposażenie kuchni
Codziennie Codziennie Codziennie Codziennie

preparaty do mycia kuchni 

oraz odpowiednie srodki 

do dezynfekcji
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