
Postępuj zgodnie z tabelą poniżej
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ź Następnie zdezynfekuj je środkiem wirusobójczym, zgodnie z procedurą opisaną przez producenta środka.

ź Dezynfekcja powinna zostać poprzedzona dokładnym umyciem powierzchni.

ź Zwróć szczególną uwagę na miejsca częstego kontaktu.

ź Stosuj w danym obszarze odrębną ściereczkę do mycia i dezynfekcji zgodnie z przyjętym kodem kolorystycznym.

ź Monitoruj wszystkie procesy mycia i dezynfekcji na podstawie kart kontrolnych.

Umyj powierzchnie środkiem dedykowanym do danego obszaru i rodzaju powierzchni.

Opracowano na podstawie "Disinfection of environments in healthcare and non-healthcare settings potentially contaminated with SARS-CoV-2". ECDC, Sztokholm, 2020r. oraz "Operational 
considerations fod COVID-19 management in the accommodation sector". WHO, 2020r
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Procedura sprzątania hotelu
podczas pandemii COVID-19

Meble, blaty, klamki, przyciski wind, poręcze, terminale płatnicze, klucze i karty do pokojów

ź Pamiętaj o wszystkich innych elementach, które mają kontakt ze skórą gościa.
ź Blat recepcji dezynfekuj po każdej obsłudze gościa.
ź Klucze i karty do pokojów dezynfekuj po każdym gościu.
ź Dezynfekcję pozostałych powierzchni wykonuj co godzinę i rejestruj na karcie kontrolnej.

Meble, okna, parapety, pilot, telefon, wyłączniki świateł (w tym lamp wolnostojących), akcesoria, 
drzwi, klamki, minibarek, czajnik

ź Pościel ściągaj w wolnym tempie, aby nie unosić drobnoustrojów. 
ź Szklanki zbierz do odrębnego pojemnika na wózku serwisowym i dostarcz
ź do wyparzenia w zmywarce.
ź Ogranicz wnoszenie do pokoju akcesoriów jak koszyk serwisowy, butelki z chemią
ź W przypadku podejrzenia lub potwierdzonego przypadku Covid-19 przewietrz przed 

sprzątaniem pomieszczenie przez minimum 1 godzinę. Jeżeli nie ma możliwości otwarcia 
okien należy stosować wysokosprawną filtrację powietrza z cząstek stałych (HEPA) z 
powietrza recyrkulowanego.

ź Rejestruj proces mycia i dezynfekcji na karcie kontrolnej.

Urządzenia, akcesoria i przybory kuchenne, blaty, meble, posadzki, ściany 

ź Postępuj zgodnie z przyjętymi standardowo procedurami mycia i dezynfekcji. 
ź Wyparzaj wszystkie naczynia i sztuće, nawet nieużyte przez gościa.

ź Umyj powierzchnie środkiem  dedykowanym do danego obszaru i rodzaju powierzchni.
ź Następnie zdezynfekuj je środkiem wirusobójczym, zgodnie z procedurą opisaną przez     

producenta środka.
ź Zwróć szczególną uwagę na miejsca częstego kontaktu (baterie, umywalka, przyciski spłuczki, 

deska sedesowa, dozowniki, suszarki).
ź Stosuj odrębną ściereczkę do mycia i dezynfekcji zgodnie z przyjętym kodem kolorystycznym
ź Czyszczenie wykonuj ostrożnie unikając rozprysków. Jeżeli stosujesz środek w formie "spray" 

aplikuj go na ściereczkę, a nie na powierzchnię.
ź Sprzątanie wykonuj co godzinę na podstawie przyjętej procedury i rejestruj na karcie kontrolnej.

ź Pierz pościel i ręczniki w temperaturze 90°C i zwykłym detergentem LUB
ź Pierz w niższej temperaturze, ale z zastosowaniem odpowiedniego środka dezynfekcyjnego

ź Stosuj czyściwa jednorazowego użytku LUB
ź Wielorazowego użytku (mopy i ściereczki) dezynfekowane w temperaturze 90°C bądź środkiem 

dezynfekcyjnym 
ź Dezynfekuj raz dziennie sprzęt: wózek serwisowy, kije i stelaże, wiaderka

ź Rękawiczki jednorazowe
ź Maseczka ochronna

Odpady zmieszane

Do osobnego worka na odpady zmieszane.

Stosuj ochronę indywidualną: 
rękawiczki, maseczki, odzież ochronną

Po każdym procesie przeprowadź 
higienę rąk zgodnie z instrukcją        

Zachowuj bezpieczną 
odległość między osobami

Zgłaszaj niedyspozycję
zdrowotną przełożonemu

2m
30s

Pierz, myj, dezynfekuj: ściereczki, 
mopy, wózki, kije itp.

ź Dodatkowo
ź kombinezon, foliowy fartuch jednorazowy
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Biurka, stoły, blaty, myszki i klawiatury komputerowe, krzesła, szafki, wyłączniki świateł, inne 
elementy ogólnodostępne dla pracowników

ź Dezynfekuj codziennie lub po każdej zakończonej zmianie.
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