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ANEXA 3 
                                 

Plan de curățare și dezinfecție in unitate 

în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 
SARS-CoV-2 

 
 
1. DESCRIEREA PROCEDURILOR DE CURATARE SI DEZINFECTIE 

 

1.1 Generalităţi 

Reguli fundamentale în utilizarea produselor folosite în activitatea de curăţenie : 

- Folosirea doar a produselor avizate/autorizate de Ministerul Sănătăţii/Ministerul Sănătăţii şi 

Familiei pentru utilizare în sectorul sanitar. 

-  Respectarea tuturor recomandărilor producătorului. 

- Respectarea regulilor de protecţie a muncii. 

- Etichetarea şi închiderea ermetică a recipientelor. Eticheta trebuie să conţină: numele 

produsului, familia căreia îi aparţine, termenul de valabilitate, diluţia de lucru, data la care s-

a făcut diluţia, perioada de utilizare a produsului diluat menţinut în condiţii adecvate (cu 

specificare pentru ceea ce înseamnă "condiţii adecvate"). 

- NU este permis amestecul produselor! Există riscul unor reacţii chimice periculoase pentru 

cel care le manipulează, precum şi riscul de inactivare şi incompatibilitate. 

- NU este permisă utilizarea ambalajelor alimentare pentru produsele de întreţinere a 

curăţeniei! 

- Asigurarea rotaţiei stocurilor, pentru înscrierea în temenele de valabilitate. 

- NU este permisă aruncarea ambalajelor goale, decât după ce au fost curăţate sau/şi 

neutralizate. 

 

Responsabili: 

Directorul/ administratorul / care: 

- stabilesc, măsurile pentru realizarea exigenţelor de igienă recomandate pentru spaţii. 

- realizează protocolul de igienă al compartimentului şi protocolul de utilizare a produselor 

de întreţinere folosite. 

- instruiesc personalul de execuţie cu privire la aceste exigenţe şi protocoale. 

- Personalul efector, după instruire prealabilă, consemnată în documente. 
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1.1.1. Efectuarea curateniei si dezinfectiei 

 
Curatenia se efectueaza zilnic, la inceputul si la sfarsitul activitatii si ori de cate ori este 

nevoie. Personalul care realizeaza curatenia poarta halat, mască și mănuși. Dupa curatenie 
se va efectua dezinfectarea suprafetelor de lucru, a pavimentelor si a peretilor cu substante 
dezinfectante. 
         In situatii extreme, ingrijitoarea poate interveni intr-o sala de clasa in timpul desfasurarii 
orelor de curs, dar numai la cererea profesorului care preda la clasa cu acordul profesorului 
de serviciu pe scoala.  
 Zilnic se va efectua: 
- Aerisirea tuturor încăperilor; 
- Sali clasa: maturare umeda. 
- paviment: maturare umeda, spalare cu detergent, dezinfectie 
- pereti verticali (zona de contact cu mainile): spalare cu detergent, dezinfectie 
- holuri: maturare umeda, spalare cu detergent, dezinfectie 
- grupuri sanitare: spalare cu detergent, dezinfectie 
 Saptamanal se va efectua spalarea cu detergent si dezinfectia usilor, peretilor, 
geamurilor. 
 Lunar se va efectua spalarea cu detergent si dezinfectia plafoanelor si corpurilor de 
iluminat. 
Tehnici :  
a) Curatenia si dezinfectia paviment 
  -aerisirea incaperilor 
  -maturatul umed 
  -spalarea cu detergent 
  -clatirea 
  -aplicarea dezinfectantului cu respectarea timpului de contact in functie de 
recomandarile producatorului 
b) Curatenia si dezinfectia suprafetelor verticale 
  -aerisirea incaperilor 
  -stergerea umeda sau  spalarea  acestora cu detergent(unde sunt pete de 
murdarie) 
  -aplicarea de dezinfectant   
c) Curatenia si dezinfectia pe hol, coridoare, scari  
  -aerisirea  
  -maturatul umed(daca este cazul) 
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-spalarea cu detergent a pavimentului , 

  -clatirea 
  -stergerea umeda cu detergent –dezinfectant a balustradei, obiectelor de 
mobilier, a peretilor la nivelul zonelor de contact, a pervazurilor, rama ferestrelor 
  -stergerea de praf a plafonului    
d) Curatenia  si dezinfectia grupurilor sanitare 
  -se curata faianta  
  -se curata obiectele sanitare 
  -se clateste 
  -se aplica solutia dezinfectanta 
  -detartrare in functie de duritatea apei 
e) Curatenia si dezinfectia in salile de clasa 
  -aerisirea incaperilor 
  -maturatul umed 
  -stergerea umeda a mobilierului, eventual spalare daca prezinta urme vizibile 
de murdarie urmata de dezinfectie 
  -stergerea prafului de pe pervazuri, plinte, plafon 
  -deseurile menajere trebuiesc indepartate zilnic 

 

2. Responsabilităţi :  

 

Responsabil de proces  =  director/administrator 
Echipa de proces   =  îngrijitoare 
 

 
 
 


