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Σύνολο εσωτερικών χώρων 10.288 τ.µ
Σύνολο εξωτερικών χώρων 150 τ.µ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΙΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαριότητας και
απολύµανσης, στους εσωτερικούς χώρους του Ε.K.Α. περίπου 10.228 τετραγωνικών µέτρων, και
εξωτερικών χώρων περίπου 150 τετραγωνικών µέτρων, σύµφωνα µε όσα ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων όπως θα τεθούν κατά την κατάρτιση της σύµβασης.
Επισηµαίνεται ότι στον καθηµερινό καθαρισµό περιλαµβάνεται και η υποχρέωση να
ξανακαθαριστεί κάποιος χώρος, εφόσον µετά τον τακτικό καθαρισµό, το αποτέλεσµα δεν είναι
ικανοποιητικό ή εφόσον ο χώρος λερωθεί ξανά.
Γενικές Αρχές
1.H καθαριότητα θα γίνεται µε προεµποτισµένα πανιά δαπέδου & επιφανειών
2.Προηγείται ο καθαρισµός, έπεται η απολύµανση.
3.Σε καµία περίπτωση δεν αναµιγνύεται απορρυπαντικό µε απολυµαντικό
4.Καθαριότητα από ΨΗΛΑ προς τα ΧΑΜΗΛΑ
5.Πρώτα οι πιο καθαροί χώροι, δηλ. οι διάδροµοι και οι κοινόχρηστοι χώροι, µετά οι θάλαµοι
νοσηλείας και τέλος οι θάλαµοι όπου νοσηλεύονται ασθενείς µε µεταδοτικά νοσήµατα ή
πολυανθεκτικά µικρόβια (κόκκινος ή πράσινος κύκλος στο κρεβάτι του ασθενή).
1.ΜΟΝΩΣΕΙΣ όπου νοσηλεύονται ασθενείς µε µειωµένη αντίσταση στις λοιµώξεις, θα πρέπει να
καθαρίζονται πριν από τους υπόλοιπους θαλάµους µε ξεχωριστό εξοπλισµό και υλικά
καθαρισµού.
1.ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Αποκοµιδή απορριµµάτων, σκούπισµα µε αντιστατικό πανί, υγρό ξεσκόνισµα
(µε προεµποτισµένα πανάκια), σφουγγάρισµα (σύστηµα µε προεµποτισµένες πανέτες ή διπλού
κουβά για τα W.C.)
1.Σε κάθε θάλαµο χρησιµοποιούνται τουλάχιστον 2 καθαρές προεµποτισµένες πανέτες και ο
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επαρκής αριθµός προεµποτισµένων πανιών. Τα χρησιµοποιηµένα πανιά & πανέτες δεν
ξαναχρησιµοποιούνται αλλά απορρίπτονται σε ειδικούς περιέκτες (πχ δίχτυ)
2.Πλύσιµο εξοπλισµού (κάδοι, κουβάδες) και στέγνωµα στο τέλος της βάρδιας.
3.Όλα τα υλικά θα παρέχονται σε επαρκή ποσότητα από την αρχή της βάρδιας.
4.Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) παραλαµβάνονται καθαρά και σε
περίπτωση φθοράς αντικαθίστανται άµεσα.
5.Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια), που χρησιµοποιούνται στα Κλειστά
Τµήµατα θα είναι αποκλειστικά, θα διαφέρουν και θα πλένονται ξεχωριστά.
6.Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) που χρησιµοποιούνται για τη συλλογή
µεγάλης ποσότητας αίµατος ή άλλων βιολογικών υγρών θα απορρίπτονται σε κίτρινο περιέκτη
(π.χ. Υλικά Χειρουργείου, Μαιευτηρίου κ.τ.λ.)
7. Στα κλινικά τµήµατα τα πανάκια που χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό των γραφείων
ιατρών-νοσηλευτικών στάσεων κλπ, θα είναι διαφορετικά από αυτά της καθηµερινής
καθαριότητας των θαλάµων.

Άρθρο 1
1.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ εκτελείται και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους,

ιδίως δε
i.

Λουτρά - Τουαλέτες

ii.

∆ιάδροµοι

iii. Αίθουσες αναµονής – Κόµβοι τµηµάτων
iv. Γραφεία
v. Σκάλες και ασανσέρ.
vi. Κουζίνες Τµηµάτων- Ανάπαυση Προσωπικού
vii. Μαγειρεία .
viii. Βεράντες
ix. Περιβάλλοντα χώρο των εισόδων
x.

Ψύκτες νερού

i.

Ψυγείων Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων.

ii.

Φυλακίων (κεντρική πύλη )

Άρθρο 2
Η καθαριότητα και απολύµανση των χώρων γίνεται σύµφωνα µε όσα ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων (Ε.Ν.Λ.) όπως

θα τεθούν κατά την κατάρτιση της

σύµβασης, ειδικότερα για χώρους ζωτικής σηµασίας για τον ασθενή, όπως οι θάλαµοι κλπ.
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1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ο θάλαµος πρέπει να καθαρίζεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, ώστε να µην κωλύονται
άλλες δραστηριότητες (γεύµατα, ιατρικές επισκέψεις, νοσηλεία, επισκεπτήριο κλπ).

Η

καθαριότητα στους θαλάµους γίνεται καθηµερινά και ξεκινά µε :
i.

Αποκοµιδή των απορριµµάτων.

ii.

Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί µιας χρήσεως που θα αλλάζει από θάλαµο σε

θάλαµο. Αν είναι πολλαπλών χρήσεων θα πρέπει να υπάρχει πλυντήριο-στεγνωτήριο
για να πλένονται και να στεγνώνονται µετά από κάθε χρήση. Απαγορεύεται η χρήση
απλής οικιακής σκούπας.
iii.

Υγρό ξεσκόνισµα του θαλάµου µε προεµποτισµένα πανάκια το οποίο

περιλαµβάνει το ξεσκόνισµα σε: τραπέζια, φωτιστικά τοίχου, καθίσµατα, περβάζια,
παράθυρα, πόρτες και τα χερούλια τους, ντουλάπες και τζάµια παραθύρων.
iv.

Σφουγγάρισµα που εφαρµόζεται σ' όλα τα δάπεδα εκτός από µοκέτες και

παρκέτα. Το σφουγγάρισµα θα γίνεται µε το σύστηµα µε προεµποτισµένες πανέτες το
οποίο είναι το εξής: Τοποθετείται στο κοντάρι η προεµποτισµένη πανέτα.
Το σφουγγάρισµα ξεκινάει από το εσωτερικό του θαλάµου και προς τα έξω. Στο τέλος
η χρησιµοποιηµένη πανέτα απορρίπτεται και τοποθετείται καθαρή στο κοντάρι για τον
επόµενο θάλαµο. Ο ελάχιστος αριθµός πανετών για ένα θάλαµο είναι δύο (2). Εάν
χρειαστεί απολύµανση, τα πανάκια θα πρέπει να είναι εµποτισµένα µε απολυµαντικό
διάλυµα.
v.

Τα πανάκια, οι πανέτες, οι σφουγγαρίστρες πλένονται καθηµερινά σε

πλυντήριο µε τους εξής τρόπους: 1. Στους 90 οC ή οπωσδήποτε >70 οC ή 2. Στους 60
οC

µε την προσθήκη Cl2

µε

απορρυπαντικό και στεγνώνονται. Πριν το πλύσιµο

αφαιρούνται τα ξένα σώµατα (τρίχες, χνούδια κτλ). Οι σφουγγαρίστρες και τα πανάκια
των WC πλένονται σε χωριστό πλυντήριο ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό µετά το πέρας
των πλύσεων είτε µε τις πανέτες είτε µε τις σφουγγαρίστρες θα πραγµατοποιείται µια
κενή πλύση µε χλώριο για τη µείωση του µικροβιακού φορτίου.
vi.

Αν δηλωθεί µολυσµατικό περιστατικό ή ασθενής µε ανοσοκαταστολή

χρησιµοποιούνται ξεχωριστά υλικά σ' αυτούς τους θαλάµους (σφουγγαρίστρα WC,
πανάκια).
vii.

Στους

διαδρόµους

και

στις

µεγάλες

ανοικτές

επιφάνειες

µπορεί

να

χρησιµοποιηθεί µηχανή ταυτόχρονου σκουπίσµατος και σφουγγαρίσµατος ή,
εναλλακτικά, κοινή σφουγγαρίστρα, διαφορετικού χρώµατος απ' αυτή του WC, µε
σύστηµα διπλού κουβά.

3

Οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται τουλάχιστον µία φορά σε κάθε βάρδια και όποτε
κριθεί απαραίτητο.
Καθαριότητα-απολύµανση νοσηλευτικών κλινών θα γίνεται και µετά από εξιτήρια
ασθενών.
Γενική Καθαριότητα θαλάµων πραγµατοποιείται τουλάχιστον σε µηνιαία βάση, ή
συχνότερα εφ' όσον κριθεί απαραίτητο από την προϊσταµένη ή από την Ε.Ν.Λ. Η γενική
καθαριότητα περιλαµβάνει ανεξαιρέτως ότι υπάρχει µέσα στο θάλαµο (νοσηλευτική κλίνη,
κοµοδίνο, τραπεζίδιο κ.τ.λ.)
Συχνή καθαριότητα κατά τη διάρκεια του 24ώρου στα πόµολα, χειρολαβές και στα κοµβία
των ανελκυστήρων που υπάρχουν στους κόµβους κάθε ορόφου.
Καθαριότητα τζαµιών τουλάχιστον 2 φορές µηνιαίως.
Καθαριότητα καθισµάτων τουλάχιστον µία φορά µηνιαίως.

2. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
i.

Αποκοµιδή απορριµµάτων.

ii.

Η καθαριότητα αρχίζει από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα

ακάθαρτα σηµεία καθηµερινά. Καθαρίζεται πρώτα η λάµπα µε υγρό ξεσκονόπανο, οι
καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από τον νεροχύτη, καθαρίζεται η θήκη των χειροπετσετών
και αναπληρώνεται. Αν υπάρχουν αυτόµατες συσκευές σαπουνιού αντικαθίσταται το
δοχείο σαπουνιού (σε καµία περίπτωση δεν επαναπληρώνεται). Ακολουθεί διαδικασία
καθαριότητας και απολύµανσης σε όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήµατα.
Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα µε προεµποτισµένα µε απορρυπαντικό
πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι – Ξέπλυµα. Ακολουθεί απολύµανση του νιπτήρα µε
προεµποτισµένα µε απολυµαντικό διάλυµα πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι.
Επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας µε το κόκκινο
κουβαδάκι. Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισµός- ξέπλυµα -απολύµανση για ότι υπάρχει
στην τουαλέτα, και χρήση πολλών πανιών για: τον νιπτήρα-µπαταρίες-θήκη
χειροπετσετών-σαπουνοθήκη και τη λεκάνη-κάδο απορριµµάτων-πιγκάλ. Εφοδιάζουµε
µε υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι).Ακολουθεί σφουγγάρισµα µε σύστηµα µε
προεµποτισµένες πανέτες ή διπλού κουβά
Συνοπτικά το σύστηµα διπλού κουβά χρησιµοποιείται ως εξής:
i.

ΜΠΛΕ κάδος: απορρυπαντικό/απολυµαντικό διάλυµα.

ii.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ κάδος: νερό για ξέβγαλµα.

iii. ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ: στον κόκκινο κάδο.
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iv. ΧΡΗΣΗ:
v. Εµβάπτιση της σφουγγαρίστρας στο απορρυπαντικό ή απολυµαντικό
διάλυµα (µπλε κάδος).
vi. Στίψιµο της σφουγγαρίστρας (κόκκινος κάδος).
vii. Σφουγγάρισµα επιφάνειας.
viii. Εµβάπτιση στον κόκκινο κάδο (ξέπλυµα-στίψιµο) & επανάληψη της
διαδικασίας.
ix. Ο κάδος µε το απολυµαντικό αδειάζεται στην επόµενη τουαλέτα.
x.

Η σφουγγαρίστρα θα είναι αποκλειστικά για τις τουαλέτες και δεν θα

χρησιµοποιείται σε άλλους χώρους

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ο γενικός καθαρισµός δωµατίου µετά το εξιτήριο (ή ο µηνιαίος) πρέπει να γίνεται
έγκαιρα, ώστε να έχει ολοκληρωθεί πριν την εισαγωγή άλλου ασθενή.
Ακολουθούµενα βήµατα:
1.Ο κινητός εξοπλισµός του θαλάµου (κρεβάτια, κοµοδίνα, τραπεζίδια, καρέκλες,
πολυθρόνα) καθαρίζονται, ξεπλένονται, απολυµαίνονται

και

µεταφέρονται εκτός

θαλάµου.
2. Αποκοµιδή απορριµµάτων
3. Αφαίρεση κουρτινών
4. Αφαίρεση παραβάν
5. Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί µιας χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση απλής
οικιακής σκούπας.
6. Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια των φωτιστικών τοίχου του
θαλάµου και του σιδηροδρόµου των παραβάν.
7. Χρήση προεµποτισµένων πανιών µε απορρυπαντικό.

Με τη χρήση πανέτας

καθαρίζουµε τους τοίχους από πάνω προς τα κάτω και δίνουµε έµφαση στα σηµεία
που έχουν περισσότερους ρύπους. Αλλάζουµε πανέτες τακτικά.
8. Ξεπλένουµε µε καθαρό νερό και τη χρήση πανέτας.
9. Χρήση προεµποτισµένων πανιών µε απολυµαντικό. ∆ιάλυση δισκίων χλωρίου
(αραίωση:2 δισκία σε 3 lt νερό περ. 1000 ppm/lt).
απολυµαίνουµε τους τοίχους από πάνω προς τα κάτω.

5

Με τη χρήση

πανέτας

10. Απολυµαίνουµε τα φώτα και τον υπόλοιπο εξοπλισµό που βρίσκεται στον τοίχο
χρησιµοποιώντας προεµποτισµένα πανάκια µε απολυµαντικό: ∆ιάλυση δισκίων
χλωρίου (αραίωση:2 δισκία σε 3 lt νερό περ. 1000 ppm/lt) Απολυµαίνουµε επίσης το
σιδηρόδροµο των παραβάν.
11. Καθαρισµός τζαµιών.
12. Καθαρισµός τηλεόρασης.
13. Καθαρισµός-ξέπλυµα-απολύµανση των υπόλοιπων επιφανειών του θαλάµου
(ντουλάπες, πόρτες WC και θαλάµου εσωτερικά – εξωτερικά) µε προεµποτισµένα
πανάκια µε το αντίστοιχο προϊόν για κάθε εργασία.
14. Επανάληψη απολύµανσης του εξοπλισµού του θαλάµου και επανατοποθέτηση
στο θάλαµο.

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
Η καθαριότητα αρχίζει από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα
ακάθαρτα σηµεία.
Καθαρίζεται πρώτα η λάµπα µε υγρό ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω
από τον νεροχύτη, καθαρίζεται η θήκη των χειροπετσετών.
Γίνεται καθαριότητα-ξέπλυµα-απολύµανση στους τοίχους µε τη χρήση πανέτας.
Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και απολύµανσης σε όλα τα είδη υγιεινής και
εξαρτήµατα.
Γίνεται

καθαριότητα

αρχικά

στο

νιπτήρα

µε

προεµποτισµένα

πανάκια

µε

απορρυπαντικό από το κίτρινο κουβαδάκι – Ξέπλυµα.
Ακολουθεί απολύµανση του νιπτήρα µε προεµποτισµένα πανάκια µε απολυµαντικό
διάλυµα (δισκία χλωρίου) από το κίτρινο κουβαδάκι
Επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας µε το κόκκινο
κουβαδάκι.
Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισµός-ξέπλυµα-απολύµανση για ότι υπάρχει στην
τουαλέτα και χρήση πολλών πανιών µε τα αντίστοιχα διαλύµατα για: τους τοίχους, το
νιπτήρα-µπαταρίες-θήκη

χειροπετσετών-σαπουνοθήκη

και

τη

λεκάνη-κάδο

απορριµµάτων-πιγκάλ.
Εφοδιάζουµε µε υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι).
Ακολουθεί σφουγγάρισµα µε σύστηµα µε προεµποτισµένες πανέτες ή διπλού κουβά.
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3. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (κόµβοι - σαλόνι κλινικής)
∆ιενεργείται:
i. Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί µιας χρήσεως ή πλένεται µετά από κάθε χρήση,
εφ' όσον είναι πολλαπλών χρήσεων.
ii. Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια των καθισµάτων, τραπεζιδίων,
περβάζια παραθύρων.
iii. Πλένονται τα δοχεία απορριµµάτων και τοποθετούνται καθαρές σακούλες, δεν
αδειάζονται οι παλιές.
iv. Σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένες µε απορρυπαντικό πανέτες.
v. Περιοδικά καθαρίζονται τα φωτιστικά εφόσον κριθεί απαραίτητο από την
προϊσταµένη του τµήµατος.
vi. Οι ψύκτες πλένονται καθηµερινά µε απορρυπαντικό.
vii. Τζάµια παραθύρων 2 φορές µηνιαίως.

4. ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Γίνεται καθηµερινά επισταµένη καθαριότητα του χώρου.
i.

Αποκοµιδή απορριµµάτων.

ii. Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί.
iii. Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια σε ότι υπάρχει στο χώρο.
iv. Σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένη πανέτα.
5. ΓΡΑΦΕΙΑ
Τα γραφεία καθαρίζονται µια φορά την ηµέρα.
i.

Αποκοµιδή απορριµµάτων.

ii. Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί.
iii. Εφόσον υπάρχουν µοκέτες, σκούπισµα µε ηλεκτρική σκούπα και περιοδικό
πλύσιµο µε το ανάλογο µηχάνηµα.
iv. Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια.
v. Σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένη µε απορρυπαντικό πανέτα.
vi. Τζάµια παραθύρων 2 φορές µηνιαίως.
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8. ΚΟΙΤΩΝΕΣ- WC
i.

Αποκοµιδή απορριµµάτων.

ii.

Αφαίρεση του ακάθαρτου ιµατισµού

iii.

Στρώσιµο καθαρού ιµατισµού

iv.

Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια.

v.

Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί.

vi.

Σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένη µε απορρυπαντικό πανέτα.

vii.

Τζάµια παραθύρων 2 φορές µηνιαίως.

9 .ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Τα κλιµακοστάσια καθαρίζονται µια φορά την ηµέρα. Σκουπίζονται µε ηλεκτρική σκούπα
ή αντιστατικό πανί. Ξεσκονίζονται οι πινακίδες, τα καπάκια φωτισµού. Απολυµαίνονται οι
χειρολαβές των θυρών εξόδου προς το κλιµακοστάσιο, το περβάζι, οι κουπαστές και το
σοβατεπί. Σφουγγάρισµα µε σύστηµα διπλού κουβά και αλλαγή νερού τουλάχιστον ανά
όροφο. Χρησιµοποιείται η πινακίδα µε την ένδειξη "Βρεγµένο Πάτωµα". Το κλιµακοστάσιο
σφουγγαρίζεται σε ώρες µη αιχµής (06.00-08.00). Ο γενικός καθαρισµός γίνεται
εβδοµαδιαία κάθε Σάββατο. Επισηµαίνεται ότι καθηµερινά γίνεται έλεγχος και σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης (νέοι λεκέδες, σκουπίδια κλπ.), ειδοποιείται το Τµήµα
καθαρισµού και επιµελείται άµεσα τον καθαρισµό των κλιµακοστασίων.
Ανελκυστήρες
Σκούπισµα µε απορροφητική σκούπα του δαπέδου και των οδηγών ολισθήσεως των
θυρών των

θαλάµων δύο φορές την ηµέρα. Όλες οι επιφάνειες και το πάτωµα

καθαρίζονται µε υγρό καθαρισµού και υγρό απολύµανσης δύο φορές την ηµέρα.
Οι διακόπτες λειτουργίας θα καθαρίζονται µε προεµποτισµένα σε απολυµαντικό πανάκια
τουλάχιστον 2 φορές σε κάθε βάρδια. Σε συνεργασία µε την τεχνική υπηρεσία του Ε.K.Α.
θα καθαρίζονται κάθε τρίµηνο οι ψευδοροφές και τα φωτιστικά των θαλάµων.

10. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
Καθαρίζονται τουλάχιστον µία φορά την ηµέρα και περισσότερες από µία φορά στους
πολυσύχναστους διαδρόµους. Οι ενηµερωτικές πινακίδες να καθαρίζονται ανά 15ήµερο.
Οι ψευδοροφές καθώς και τα φωτιστικά σώµατα να καθαρίζονται κάθε τρίµηνο σε
συνεργασία µε την τεχνική υπηρεσία του Ε.K.Α.. Οι υαλοπίνακες να καθαρίζονται
εσωτερικά και εξωτερικά µε την χρήση του ανυψωτικού µηχανήµατος ανά 15ήµερο.
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11. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΑΙΘΡΙΑ
Καθαρίζονται καθηµερινά όλοι οι εξωτερικοί χώροι των εισόδων συµπεριλαµβανοµένων
και των πεζοδροµίων αυτών, περίπου 150 τετραγωνικά µέτρα. Σε τακτική βάση απαιτείται
καθαρισµός µε ειδική µηχανή. Γίνεται συχνή αποκοµιδή απορριµµάτων. Απαιτείται συχνή
καθαριότητα των κάδων.

12. ΨΥΓΕΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
Τις ηµέρες της αποκοµιδής, τα ψυγεία θα καθαρίζονται µε πιεστικό µηχάνηµα και θα
απολυµαίνονται.
Ειδικότερες οδηγίες καθαρισµού και απολύµανσης καθώς επίσης και οδηγίες για την
εφαρµογή συγκεκριµένων τεχνικών σε περιπτώσεις ατυχηµάτων όπως διασπορά
αίµατος και άλλων βιολογικών υγρών θα δοθούν εγγράφως από την Ε.Ν.Λ.

Άρθρο 3.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον τον κάτωθι περιγραφόµενο εξοπλισµό.
Το Ε.Ι.Α.Α. δικαιούται να ζητήσει αναβάθµιση του εξοπλισµού του αναδόχου, εφόσον κριθεί
ότι ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιείται δεν είναι κατάλληλος για την εκτέλεση των
καθηκόντων.
i.

Περιστροφική µηχανή, για υγρό καθαρισµό δαπέδων, µοκετών

ii.

Απορροφητές υγρών και σκόνης. Μεγάλης ισχύος 2000 W και χαµηλής εκποµπής

θορύβου
iii.

Μπαταριοκίνητες και ηλεκτροκίνητες µηχανές πλύσης δαπέδων, χαµηλής εκποµπής

θορύβου. Χρησιµοποιούνται για µεγάλες επιφάνειες
iv. Πιεστικό µηχάνηµα για εξωτερικούς χώρους
v.

Αφροπαραγωγός για µοκέτες

vi. Μηχάνηµα γυαλίσµατος παρκετίνης δαπέδου ( τµχ.)
vii. Μπαλαντέζες ( τµχ.)
viii. Λάστιχο ( τµχ.)
ix. Σκάλα ( τµχ.)
x.

Τρόλεϊ καθαριστριών συµβατά µε το σύστηµα προεµποτισµένων πανιών γενικότερα

(τροχήλατο καρότσι µε συρτάρια: ένα για κάθε κλινικό τµήµα και ένα για κάθε οµάδα
οµοειδών υπηρεσιών)
xi. Συστήµατα διπλού κουβά (σε περίπτωση που δεν είναι λειτουργικός ο καθαρισµός µε
τις προεµποτισµένες πανέτες π.χ. στις τουαλέτες και στα κλιµακοστάσια).
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xii. Ηλεκτρική σκούπα. Η ηλεκτρική σκούπα να είναι ευέλικτη µε ρόδες, µεγάλης ισχύος
απορρόφησης 1800-2000 W, να διαθέτει φίλτρα κατακράτησης και να είναι µµικρής
εκποµπής θορύβου. Να διαθέτει εξαρτήµατα που διευκολύνουν τις διάφορες εργασίες
xiii. Μηχανική φορητή ασύρµατη σκούπα ικανοποιητικής ισχύος απορρόφησης (1 τεµ.)
xiv. Μηχανή παραγωγής ατµού για τον καθαρισµό των περσίδων του συστήµατος
κλιµατισµού - εξαερισµού. (1 τµχ.)
xv. Πλυντήριο - στεγνωτήριο για το καθηµερινό πλύσιµο και στέγνωµα των υλικών
πολλαπλών χρήσεων.
xvi. Ανυψωτικό µηχάνηµα για τον καθαρισµό των υαλοπινάκων - φωτιστικών.

Άρθρο 4.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ανάλογα µε τη χρήση του χώρου καθορίζεται η συχνότητα του καθαρισµού και της
απολύµανσης, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. Ανεξαρτήτως αυτών, σε κάθε
περίπτωση, για κάθε εργασία και κάθε χώρο εργασίας καθορίζεται από το Ε.K.Α. ο χρόνος
παροχής αυτής, καθώς επίσης και οι ώρες έναρξης και λήξης αυτής. Οι εργασίες καθαρισµού
γίνονται στα χρονικά διαστήµατα που δεν εµποδίζεται η λειτουργία των χώρων του Ε.Ι.Α.Α.
Ωράρια καθαρισµού:
Κοινόχρηστοι χώροι: Καθηµερινά από 06:00 µέχρι 13:00 και13:00 µέχρι 20:00.
Νοσηλευτικά τµήµατα - δωµάτια νοσηλείας: Καθηµερινός καθαρισµός από 06:00 µέχρι 13:00.
Απογευµατινό σκούπισµα - σφουγγάρισµα και αποκοµιδή

απορριµµάτων από 13:00 µέχρι

20:00.
Οικοτροφείο- ΒΙΤΑ – κοιτώνες Ιατρών : Καθηµερινός καθαρισµός από 7:00 µέχρι 13:00
(Κατόπιν υποδείξεων του Ε.Ι.Α.Α.).
Μαγειρεία - Τραπεζαρία: Καθηµερινά γενικός καθαρισµός από 12:00 µ. έως 16:00 µ.µ.
Γραφεία: Καθηµερινές εργασίες από 06:00 µέχρι 13:00 και 13:00 µέχρι 20:00.
Απογευµατινή αποκοµιδή απορριµµάτων και κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
Καθαριστές : από 07:00 π.µ. έως 13:00 π.µ.
Οι γενικοί καθαρισµοί θα γίνονται µηνιαία κατόπιν συνεννόησης µε την προϊσταµένη ή τον
υπεύθυνο του κάθε τµήµατος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
1. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες εργασιών, Π.χ. σε ένα όροφο να
απαιτείται καθαρισµός θαλάµου, καθαρισµός γραφείων, καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων
κλ.π., είναι προφανές ότι θα πρέπει να γίνει συντονισµός και να εξασφαλιστεί η αλληλουχία
εκτέλεσης των εργασιών.
2. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει επόπτη καθαριότητας στην πρωινή και απογευµατινή βάρδια.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
α/α ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σκούπισµα - σφουγγάρισµα δαπέδων,
1
θαλάµων ασθενών και W/C, υγρό ξεσκόνισµα
Βεράντες-ξηρό σκούπισµα - σφουγγάρισµα
2
δαπέδων
3
Κοινόχρηστα WC
4

5
6
7
8
9

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Καθηµερινά τουλάχιστον µία φορά
σε κάθε βάρδια
Κάθε εβδοµάδα
2 φορές ανά βάρδια
Καθηµερινά, τουλάχιστον δύο φορές
στην πρωινή βάρδια και µια
φορά το απόγευµα.
Καθηµερινά δύο φορές το πρωί
και δύο φορές το απόγευµα και
σε κάθε νέο ασθενή.
Καθηµερινά
Καθηµερινά
Καθηµερινά
Σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Ε.Ι.Α.Α.

Αποκοµιδή Απορριµµάτων
Καθαριότητα-απολύµανση θαλάµων
Ασθενών, σκούπισµα, σφουγγάρισµα,
αποκοµιδή, απορριµµάτων
Κοινόχρηστοι χώροι, κλιµακοστάσια, ασανσέρ
Εξωτερικοί χώροι εισόδων
Κλινικές που λειτουργούν
Χώροι που δεν λειτουργούν

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΒΑΡ∆ΙΑ (∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΡΩΙ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΝΥΧΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΙΑΠ Α΄ κλινική
ΦΙΑΠ Β΄ κλινική

2
2

1
1

3
3

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΊΟ - ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΙΑΤΡΩΝ – Β.Ι.Τ.Α.
∆ΙΟΙΚΗΣΗ-ΠΥΛΗ-ΕΙΣΟ∆ΟΙ,ΙΣΟΓΕΙΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ,
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ,ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ,ΠΙΣΙΝΑ,ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΑΙΘΡΙΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ,ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ,WC,ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

1

1

1
2
2

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ- ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1

2
2
2
13

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ-ΑΡΓΙΕΣ)
ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΡΩΙ
2
2

ΦΙΑΠ Α΄ κλινική
ΦΙΑΠ Β΄ κλινική

1

ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΙΑΤΡΩΝ – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ-Β.Ι.Τ.Α.
ΕΠΟΠΤΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
1
1

ΝΥΧΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
3
3
1
7
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A-1.

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΩΡΟΣ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΩ∆.:
ΠΡΩΙ
ΠΡΟΓΡ.

ΘΑΛΑΜΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ,
ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΑΞΙΟΛ.

ΠΡΟΓΡ.

ΑΞΙΟΛ.

Το κρεβάτι και το κοµοδίνο του αρρώστου που
νοσηλεύεται καθαρίζεται καθηµερινά.

Χ

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ-ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ

Χ

X

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΚΙΑΣΜΕΝΩΝ
ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΑΝ
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ∆ΩΝ

Χ

X

2Χ

2X

ΠΛΥΣΙΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

2Χ

2Χ

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ

2Χ

2X

Πλύσιµο καλαθιών όταν απαιτείται
Όταν απαιτείται

Ε.Ι.Α.Α.

ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ,
ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ

Χ

Χ

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ

Χ

Χ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

2Χ

Χ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πλύσιµο καλαθιών όταν απαιτείται

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
• Ανεξαρτήτως του ηµερησίου προγραµµατισµού η καθαριότητα και η απολύµανση
των χώρων επαναλαµβάνονται όταν έκτακτες ανάγκες το απαιτούν.
• Ο υπεύθυνος του τµήµατος θα πρέπει να µεριµνά ώστε το παρών έντυπο να περιέρχεται
εβδοµαδιαίως, ευκρινώς συµπληρωµένο στον υπάλληλο που θα έχει ορισθεί από την υπηρεσία.
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΡΙΑ
ΚΑΚΗ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α-2.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΩΡΟI: ∆ΙΟΙΚΗΣΗ-ΠΥΛΗ- ΕΙΣΟ∆ΟΙ,ΙΣΟΓΕΙΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ,
ΚΩ∆.:
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ,ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ,ΠΙΣΙΝΑ,ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΑΙΘΡΙΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ,ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ,WC,ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΩΙ

Ε.Ι.Α.Α.

ΠΡΟΓΡ.
ΚΟΙΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ –
ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ∆ΩΝ
ΠΛΥΣΙΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙ∆ΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΑΞΙΟΛ.

ΠΡΟΓΡ.

X

X

X
Χ

X
X

Χ

X

Χ

X
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ΑΞΙΟΛ.

Πλύσιµο καλαθιών 2 φορές την εβδοµάδα
Συχνός καθαρισµός λόγω του γεγονότος
ότι οι τουαλέτες είναι κοινόχρηστες.
Πλύσιµο καλαθιών 2 φορές την εβδοµάδα.

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΡΙΑ

ΚΑΚΗ

Χ
X
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
• Ανεξαρτήτως του ηµερησίου προγραµµατισµού η καθαριότητα και η απολύµανση
των χώρων επαναλαµβάνονται όταν έκτακτες ανάγκες το απαιτούν.
• Ο υπεύθυνος του τµήµατος θα πρέπει να µεριµνά ώστε το παρόν έντυπο
να περιέρχεται εβδοµαδιαίως, ευκρινώς συµπληρωµένο στον υπάλληλο που θα έχει ορισθεί
από την υπηρεσία.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρών έντυπο επικοινωνήστε µε τον υπάλληλο
που θα έχει ορισθεί από την υπηρεσία.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

A-3.
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΧΩΡΟΣ: ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΊΟ - ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΙΑΤΡΩΝ – Β.Ι.Τ.Α.

ΚΩ∆.:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΡΩΙ
ΠΡΟΓΡ.

Ε.Ι.Α.Α.

ΥΠΟ∆ΟΧΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ,
ΘΑΛΑΜΩΝ, ΨΥΚΤΩΝ
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ-ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ
∆ΑΠΕ∆ΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ,
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΤΗΛ.
Χ

ΑΞΙΟΛ.

ΠΡΟΓΡ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΛ.

Εφόσον απαιτηθεί
Πραγµατοποιείται
έκτακτη καθαριότητα

2Χ

Πλύσιµο καλαθιών
εβδοµάδα

3Χ

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ
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2

φορές

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
-ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ∆ΩΝ

3Χ

ΠΛΥΣΙΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

3Χ

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ

3Χ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
• Ο υπεύθυνος του τµήµατος θα πρέπει να µεριµνά ώστε το παρών έντυπο να
περιέρχεται εβδοµαδιαίως, ευκρινώς συµπληρωµένο στον υπάλληλο που θα έχει
ορισθεί από την υπηρεσία.
• Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρών έντυπο επικοινωνήστε
µε τον υπάλληλο που θα έχει ορισθεί από την υπηρεσία.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΡΙΑ
ΚΑΚΗ

Συχνός
καθαρισµός
λόγω
γεγονότος ότι οι τουαλέτες
είναι κοινόχρηστες .
Πλύσιµο καλαθιών 2 φορές
εβδοµάδα.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
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