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واحد بهداشت محیط – واحد خدمات – واحد کنترل عفونت – کلیه بخش های درمانی
روش اجرایی:

1ـ لباس کار پرسنل خدماتی می بایست منظم ،تمیز و دارای شرایط بهداشتی و فاقد چرک و لکه باشد.
2ـ پرسنل خدمات بخش جهت نظافت ،شستشو ،گندزدایی و لکه زدایی بخش به شرح زیر اقدام نمایند:
ـ کف کلیه اتاق های بستری و راهروها می بایست روزانه سه نوبت نظافت (جمع آوری زباله های درشت ،جاروی خشک بدون ایجاد
گرد و غبار ،تی مرطوب) گردد.
ـ کلیه وسایل تخت بیمار از قبیل پتو ،ملحفه و روتختی و  ...می بایست به طور مرتب تعویض گردد ،به نحوی که همواره سالم ،تمیز
و فاقد آلودگی باشد.
ـ ظروف صابون مایع می بایست پس از خالی شدن کامالً شسته و پس از خشک شدن ،مجدداً پر گردند.
ـ میز غذا می بایست پس از استفاده بالفاصله نظافت گردد.
ـ تخت بیمار می بایست پس از ترخیص بیمار به صورت کامل نظافت و گندزدایی شود.
ـ برای نظافت قسمت های مختلف مانند استیشن یخچال ،میز ،الکر ،تلفن ،تخت و  ...می بایست از دستمال های جداگانه استفاده
شود.
ـ در صورت مشاهده آلودگی قابل رؤیت ،تشک و پتوی بیمار می بایست بالفاصله تعویض گردند.
ـ داخل کمدها می بایست نظافت شده و فاقد هر گونه گرد و خاک و لکه باشد.
ـ پهن کردن روزنامه در داخل کمدها ممنوع است.
ـ نگهداری مواد غذایی به صورت روباز در داخل بخش و همچنین یخچال ها ممنوع است.
ـ یخچال ها می بایست حداقل هفته ای یکبار به صورت کامل نظافت شوند.
ـ کلیه درزها و شکاف هایی که منجر به تجمع حشرات می گردد می بایست بالفاصله پیگیری گردد.
ـ نظافت کلیه زوایای غیر قابل دسترس الزامی است.
ـ نگهداری کارتن در بخش ممنوع است.
ـ نظافت کلیه تراس ها ،پنجره ها و شیشه ها الزامی است.
ـ رعایت دستورالعمل های تفکیک پسماند در مبداء ضروری است.
ـ حمل پسماند بدون بین ممنوع است.
ـ نظافت می بایست از باال به پایین و از تمیزترین به کثیف ترین قسمت صورت گیرد.
ـ عمل تی کشیدن می بایست به صورت زیگزاگی صورت گیرد.
ـ تی ها پس از اتمام کار می بایست با دقت شستشو شده و به مدت نیم ساعت در محلول  1:11وایتکس غوطه ور گردد.
ـ تی ها پس از گندزدایی می بایست به منظور خشک شدن از دیوار تی شورخانه آویزان گردد.
ـ توالت ها می بایست  3بار در شبانه روز در صورت مشاهده آلودگی قابل رؤیت بالفاصله توسط اب و دترجنت و یا آب و محلول
سارفوسپت  1نظافت و شستشو گردد.
ـ توالت و حمام می بایست توسط برس های نایلونی نظافت گردند.

3ـ پرسنل خدمات در صورت ریختن و یا پاشیده شدن خون بر روی سطوح می بایست به شرح زیر اقدام نمایند:
ـ پوشیدن وسایل حفاظت فردی
ـ خون و مواد آلوده توسط دستمال کاغذی و یا سایر انواع دستمال های یکبار مصرف و با رعایت احتیاط کامل پاک شود.
ـ محل مورد نظر با آب و دترجنت شسته شود.
ـ محل با محلول  1:11وایتکس به مدت حداقل دقیقه گندزدایی گردد.
4ـ اگر مقدار زیادی از خون یا مایعات آلوده کننده (حدوداً بیشتر  31سی سی) در محیط ریخته شده باشد پرسنل خدماتی می
بایست به روش زیر اقدام نمایند:
ـ روی محیط آلوده به مقدار کافی دستمال یکبار مصرف (مانند دستمال کاغذی) قرار داده شده تا موضع کامالً پوشیده شود.
ـ روی آن محلول  1:11هیپوکلریت سدیم ریخته شده و به مدت  11دقیقه صبر گردد.
ـ با رعایت احتیاط آلودگی کامالً جمع آوری گردد.
ـ مان با آب و دترجنت شسته شود.
ـ مکان مجدداً با محلول  1:11وایتکس گندزدایی گردد.
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