
Zasady sprzątania i dezynfekcji łazienek i WC w SP2 Ustroń: 

1. Łazienki i WC sprzątane i dezynfekowane  są codziennie w porach określonych 

harmonogramem. / załącznik nr 1/ 

2. Do czyszczenia wyżej wymienionych pomieszczeń oraz ich wyposażenia są używane środki 

neutralne np. mleczka czyszczące, mydła, płyny do podłóg, żele do WC np. domestos, dosia, 
Stosowane środki myjące i dezynfekujące muszą posiadać atest PZH. Działanie tych środków 

musi być skuteczne i dostosowane tak, by zabiegi sprzątające zostały właściwie wykonywane. 

Niedopuszczalne jest stosowanie substancji i preparatów chemicznych nie oznakowanych w 

sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację. Środki do czyszczenia oraz do dezynfekcji 

używać zgodnie z zaleceniami producenta. 

3. Materiał sprzątający ( np. szmatka, gąbka, szczotka, po sprzątaniu jest dokładnie myty wodą 

ze środkiem neutralnym i pozostawiony do wyschnięcia. 

4. Każdy z pracowników sprzątających posiada indywidualny sprzęt do sprzątania wyłącznie 

łazienek i WC. 

5. Sprzątanie łazienek i WC odbywa się w maskach ochronnych oraz rękawicach o dużej 

wytrzymałości. 

 

Należy: 

 

•  Wietrzyć łazienkę oraz WC przez co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem sprzątania 

 i dezynfekcji.  

•  Myć środkiem neutralnym umywalki, krany, baterie – po wyschnięciu dezynfekować kurki od 

baterii. / czynność wykonywać co godzinę - ( załącznik nr 1) / 

• Myć drzwi wejściowe do łazienki oraz drzwi do WC środkiem neutralnym, po wyschnięciu 

zdezynfekować klamki / drzwi myć co najmniej raz dziennie, mycie i dezynfekcja klamek co 

godzinę zgodnie z harmonogramem – załącznik nr 1)/. 

• Myć środkiem neutralnym podajniki do mydła i podajniki na ręczniki papierowe – po 

wyschnięciu zdezynfekować / czynność wykonywać co godzinę -( harmonogram - załącznik nr 

1) / 

• Myć pisuary, muszle klozetowe, deski klozetowe, spłuczki muszli klozetowych środkiem 

neutralnym co najmniej raz dziennie, przyciski spłuczek klozetowych myć co godzinę – 

harmonogram -załącznik nr 1/ przyciski spłuczek klozetowych po umyciu i wyschnięciu 

dezynfekować. 

• Myć glazurę na ścianach i podłogi środkiem neutralnym w razie potrzeby, jednak nie rzadziej 

jak jeden raz dziennie /harmonogram - załącznik nr 1/.  

• Kosze na śmieci opróżniać w razie potrzeby, jednak nie rzadziej jak co godzinę /harmonogram 

- załącznik nr 1/. 

 

• Myć i dezynfekować kontakty codziennie. 

 

• Myć lustra codziennie.  

 

• Myć kratki wywietrzników  środkiem neutralnym jeden raz w miesiącu. 

 

• Myć parapety  codziennie środkiem neutralnym. 
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