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Plan-cadru de curăţenie şi dezinfecţie pentru unităţi de învăţământ*
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Clasa ......
etaj .....
2x/zi
curăţenie
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dezinfecţie
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schimburi

Se mătură
sistematic
pardoseala pe
toată
suprafaţa sa şi
gunoiul se
adună în
făraş, care se
deversează în
coşul de
gunoi.
2.
Halat,
Se scoate
Evacuarea mască şi sacul cu
deşeurilor mănuşi
gunoi din coş,
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se închide
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Sac coş de depozitează
gunoi
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de colectare a
deşeurilor.
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1.
Halat,
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Mătură şi
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coşul de
gunoi un sac
de gunoi nou.
3. Ştergere Halat,
Se pune pe
4.
Halat,
Se pune pe
pupitre
mască şi lavetă soluţie Dezinfecţie mască şi lavetă soluţie
(exterior şi mănuşi
pentru şters pupitre
mănuşi
pentru
interior) şi pentru
suprafeţe şi se (exterior şi pentru
dezinfecţie
alte
personal şterge un
interior) şi personal suprafeţe şi se
suprafeţe 1 lavetă, pupitru
alte
1 lavetă
dezinfectează
soluţie
(exterior şi
suprafeţe suprafeţe prin ştergere
şters
interior).
soluţie
un pupitru
suprafeţe Se repetă
dezinfecţie (exterior şi
operaţiunea
suprafeţe interior).
pentru fiecare
Se repetă
pupitru. Se
operaţiunea
efectuează
pentru fiecare
operaţiunea şi
pupitru.
pentru
Se efectuează
catedră,
operaţiunea şi
întrupătoare
pentru
de lumină,
catedră,
pervaz şi
întrerupătoare
mânere
de lumină,
ferestre,
pervaze şi
cuier, mânere
mânere uşă
uşă de intrare
de intrare în
în clasă.
clasă.
5. Spălarea Halat,
Se pune apă
pardoselilor mască şi caldă în
mănuşi
găleată şi
pentru
detergent
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personal
Găleată,
mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

pentru
pardoseli
conform
instrucţiunilor
de utilizare,
se udă şi se
stoarce
mopul, se
şterge
pardoseala pe
toată
suprafaţa
acesteia
spălând şi
storcând
frecvent
mopul.
La final se
aruncă apa, se
spală găleata
şi se spală
mopul.
6.
Halat,
Se pune apă
Dezinfecţie mască şi caldă în
pardoseli mănuşi
găleată şi
pentru
soluţie de
personal dezinfecţie
Găleată, pentru
mop
pardoseli
Apă caldă conform
Soluţie
instrucţiunilor
dezinfecţie de utilizare,
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pardoseli se udă şi se
stoarce
mopul, se
şterge
pardoseala pe
toată
suprafaţa
acesteia
spălând şi
storcând
frecvent
mopul.
La final se
aruncă apa, se
spală găleata
şi se spală
mopul.
La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele
cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.
Aerisire cu geamuri larg deschise, după care se lasă geamurile rabatate
* Toate sălile vor fi enumerate în tabel în ordinea în care sunt localizate în clădire, începând de la ultimul nivel/etaj al clădirii până la cel mai jos (subsol,
demisol, parter etc.). Pentru fiecare nivel vor fi incluse holuri, grupuri sanitare, terase, alte spaţii existente (oficii etc., precum şi lifturi acolo unde există).
Pentru fiecare sală vor fi incluse şi geamurile şi uşile.
NB:
Planul este completat pentru exemplu. Fiecare unitate de învăţământ va completa cu datele proprii.
Aplicarea planului de curăţenie şi dezinfecţie
Se curăţă suprafeţele cu detergent şi apă înainte de dezinfecţie.
Se foloseşte un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acţiune virucidă/virulicidă).
Se respectă întotdeauna indicaţiile de pe etichetă. Se achiziţionează doar produse în ambalaje originale, sigilate, nedeteriorate, închise etanş. Eticheta va
include informaţii de siguranţă şi instrucţiuni de aplicare.
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Dacă produsul concentrat se diluează conform indicaţiilor producătorului, soluţia de lucru poate fi utilizată în cel mult 24 de ore. Pe flacon se notează numele
produsului, concentraţia, data şi ora preparării.
Detergenţii şi dezinfectanţii vor fi depozitaţi în spaţii special amenajate în care nu au acces elevii.
În timpul utilizării produsului, este obligatorie purtarea măştii şi a mănuşilor şi asigurarea ventilaţiei adecvate. Se recomandă protecţia ochilor şi accesul
imediat la o sursă de apă pentru spălarea ochilor, în cazul accidentelor.

