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θαζαξηόηεηαο ηωλ ρώξωλ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο

ππεξεζηώλ

Σν Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ 21/03-07-2018, Θέκα 3, ζπλεδξίαζή ηνπ απνθάζηζε λα
δηελεξγήζεη πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο
ηνπ ΔΚΑ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ, απφ 01/09/2018 έσο 30/11/2018.
Με απηφ ην δεδνκέλν θαινχληαη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν, λα θαηαζέζνπλ
πξνζθνξά γηα λα αλαιάβνπλ ην έξγν ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ ΔΚΑ γηα ην αλαθεξφκελν ρξνληθφ
δηάζηεκα. Ζ πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί επίζεο ζην Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη ζηνλ ηζηφηνπν ησλ
Ννζνθνκείσλ ΔΚΑ θαη ΚΑΣ.
Πξνβιεπφκελε κεληαία δαπάλε 17.666,66 € κε ΦΠΑ 24% θαη ζπλνιηθή δαπάλε 53.000,00€ κε
ΦΠΑ 24%.
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Πξσηφθνιιν ηνπ ΔΚΑ ηελ Σξίηε
24/7/2018 έσο ηηο 11:00π.κ. ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 12:00κ.κ..
Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ ησλ
εηαηξεηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζα ππνβιεζνχλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ.
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
1) Οη πξνζθνξέο ζα ππνινγηζηνχλ βάζεη ηνπ σξνκηζζίνπ εξγαδνκέλνπ άγακνπ, άλσ ησλ 25
εηψλ θαη ειάρηζην απνδεθηφ δηνηθεηηθφ θφζηνο θαη εξγνιαβηθφ φθεινο 1% αληίζηνηρα.
2) Θα ζπλνδεχνληαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο
πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
3) Όινη νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ηεξήζνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 68 ηνπ
Ν.3863/2010 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4144/18-04-2013 άξζξν 22 θαη ηνλ
Ν.4488/2017 άξζξν 39.Β., θαη λα πξνζθνκίζνπλ ππνρξεσηηθά έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ απηψλ ελψπησλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο
επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «Τςειήο» ζνβαξφηεηαο
ζχκθσλα κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο Νφκνπο.
4) Γελ πξέπεη λα εκθαλίδνπλ δεκηά ζε θακία απφ ηηο δχν (2) ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο.
Απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε δεκνζηεπκέλσλ ηζνινγηζκψλ ή άιισλ αλάινγσλ επίζεκσλ
ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ φηαλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο, ζπλνδεπφκελσλ απφ
ππεχζπλε δήισζε γηα ηνλ θχθιν εξγαζηψλ απφ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο.
5) Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα (ρξεκαηνδνηήζεηο), φρη
κηθξφηεξε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (ρσξίο ΦΠΑ) ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο. Απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βεβαηψζεσλ αλαγλσξηζκέλσλ πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ γηα ην χςνο ησλ εγθεθξηκέλσλ νξίσλ.
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6) Ο θάζε δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη έλαλ θαηάινγν κε ηνπιάρηζηνλ 3
ζπκβάζεηο παξφκνηνπ αληηθεηκέλνπ (θαζαξηφηεηα ζε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο) δηάξθεηαο
ηνπιάρηζηνλ 8 κελψλ, ηνπιάρηζηνλ ίζνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηε.
7) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο –ζεηηθφ ηζνινγηζκφ ηνπιάρηζηνλ
ηειεπηαία δηεηία .
8) Πηζηνπνίεζε ISO 9001 ,14001 , 18001.
9) Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε Κάιπςεο γεληθήο αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ, κε εηήζην
φξην επζχλεο ηεο εηαηξείαο θαη΄ ειάρηζηνλ 5.000.000,00 €, γηα ηπρφλ δεκηέο πνπ ζα πξνθχςνπλ
φπσο αηχρεκα -πηψζε θ.ι.π.
10)Πηζηνπνηεηηθφ άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ νηθείν επηκειεηήξην.
Ο Αλάδνρνο είλαη πξνζσπηθά θαη εηο νιφθιεξν ππεχζπλνο λα απνδεκηψζεη ην ΔΚΑ γηα θάζε
δεκηά πνπ ζα ππνζηεί εθ δφινπ ή εμ ακειείαο ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ
ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ εθ ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο ππνρξεψζεσλ ηνπ,
επζπλφκελνπ επίζεο ζε απνδεκίσζε ηνπ ΔΚΑ γηα θάζε ακέιεηα απηνχ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ
ρξεζηκνπνηεί.
Ο Αλάδνρνο ζα δειψζεη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη αλαιακβάλεη πάζα επζχλε αζηηθή θαη
πνηληθή, δπλάκελε λα πξνθχςεη εμαηηίαο ηεο πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ.

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πίζησζεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο δεδνκέλα
(επί πνηλή απνθιεηζκνύ):
1. Σν σξνκίζζην εξγαδνκέλνπ άλσ ησλ 25 εηψλ.
2. Διάρηζην απνδεθηφ δηνηθεηηθφ θφζηνο 1% .
3. Διάρηζην απνδεθηφ εξγνιαβηθφ φθεινο 1% .
ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΥΧΡΧΝ:


ΔΞΧΣ. ΥΧΡΟΗ = 21000 m2

 ΔΧΣ. ΥΧΡΟΗ = 10.228 m2
Ο αλάδνρνο ζα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη
απνιχκαλζεο, ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ Δ.K.Α. 10.228 m2 θαη σθέιηκνπο
εμσηεξηθνχο ρψξνπο.
Α

Β
Γ
Γ
Δ

Ε
Ζ

Τπφγεην (καγεηξεία,
ηξαπεδαξία,
απνζήθε
ηξνθίκσλ,
εξγαζηήξηα, ΣΔΗ,
Απνζήθε Τιηθνχ,
Βηβιηνδεζία)
Ηζφγεην (φινη νη
ρψξνη)
1νο φξνθνο
2νο φξνθνο
Οηθνηξνθείν,
πηζίλα, ΒΗΣΑ,
Ζλίνρνο,
Γπκλαζηήξην
Γσκάηηα ηαηξψλ
Δμσηεξηθνί ρψξνηείζνδνηπεδνδξφκηα-
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Α.

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ / ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα παξέρεη ζην ΔΚΑ ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη
απνιχκαλζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Γηνίθεζεο.
2. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα παξέρεη ζην ΔΚΑ ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη
απνιχκαλζεο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ ΠΗΝΑΚΑ 1.
Α.1 ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ
Θα αθνινπζνύληαη νη γεληθέο αξρέο θαζαξηόηεηαο, όπωο αλαθέξνληαη ζηηο
ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΛΟΗΜΧΞΔΧΝ (ΔΝΛ),όπωο απηέο
πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.
Α.2 ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟ- ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ
Ο θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε εθηειείηαη θαζεκεξηλά ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θαη ησλ
επηκέξνπο απηψλ:
1. Θάιακνη αζζελψλ, βνεζεηηθνί ρψξνη, ηνπαιέηεο θά 1νπ,2νπ νξφθνπ
2. Αίζνπζεο αλακνλήο
3. Γξαθεία εξγαδνκέλσλ
4. Κιίλεο αλάπαπζεο πξνζσπηθνχ
5. Μαγεηξεία, απνζήθεο ηξνθίκσλ
6. Δξγαζηήξηα, ΣΔΗ, Υψξνη Φπζηθνζεξαπείαο, Δξγνζεξαπείαο, Κνηλσληθή
Τπεξεζία
7. Οηθνηξνθείν
8. Πηζίλα
9. ΜΟΝΑΓΑ ΒΗΣΑ, ΖΝΗΟΥΟ, ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ,ΒΗΒΛΗΟΓΔΗΑ
10. Δμσηεξηθνί & Κνηλφρξεζηνη ρψξνη (εηζφδνπο, ινπηξά, ζθάιεο θαη αζαλζέξ,
ηνπαιέηεο, δηάδξνκνη θά ,ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ΔΝΛ).Σα Σκήκαηα
παξαηίζεληαη παξαθάησ ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ 1 (ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ
ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΔΚΑ).
α/α ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
1

θνχπηζµα - ζθνπγγάξηζµα δαπέδσλ,
ζαιάµσλ αζζελψλ θαη W/C,
πγξφ μεζθφληζκα

3

Βεξάληεο-μεξφ ζθνχπηζµα - ζθνπγγάξηζµα
δαπέδσλ
Κνηλφρξεζηα WC

4

Απνθνκηδή Απνξξηκκάησλ

2

5
6

Καζαξηφηεηα-απνιχκαλζε ζαιάκσλ
Αζζελψλ, ζθνχπηζκα, ζθνπγγάξηζκα,
απνθνκηδή, απνξξηκκάησλ
Κνηλφρξεζηνη ρψξνη, θιηκαθνζηάζηα,
αζαλζέξ

ΤΥΝΟΣΖΣΑ
Καζεκεξηλά ηνπιάρηζηνλ κία θνξά
ζε θάζε βάξδηα
Κάζε εβδνκάδα
4-5 θνξέο αλά βάξδηα
Καζεκεξηλά, ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο
ζηελ πξσηλή βάξδηα θαη κηα
θνξά ην απφγεπκα.
Καζεκεξηλά δχν θνξέο ην πξσί
θαη δχν θνξέο ην απφγεπκα θαη
ζε θάζε λέν αζζελή.
Καζεκεξηλά
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7
8
9

Δμσηεξηθνί ρψξνη εηζφδσλ
Κιηληθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ
Καζαξηζκφο Ταινπηλάθσλ (ηδακηψλ) φισλ
ησλ θηηξίσλ ηνπ ΔΚΑ

Καζεκεξηλά
Καζεκεξηλά
Μεληαίσο

χκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Δ.Κ.Α.

10 Υψξνη πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΑΝΑ ΒΑΡΓΗΑ (ΓΔΤΣΔΡΑ-ΠΑΡΑΚΔΤΖ)
ΚΛΗΝΗΚΖ

ΠΡΧΗ

ΑΠΟΓΔΤΜΑ

ΤΝΟΛΟ

1
1
(06:00-13:00) (13:00-19:00) 2
1
1
(06:00-13:00) (13:00-19:00) 2
1
1
(07:00-13:00)

ΦΗΑΠ Α΄ θιηληθή
ΦΗΑΠ Β΄ θιηληθή

Δμσηεξηθά Ηαηξεία - Δξγαζηήξηα
Οηθνηξνθείν – Κνηηψλεο ηαηξψλ &
(Β.Η.Σ.Α. – ΖΝΗΟΥΟ – Βηβιηνδεζία – Γπκλαζηήξην- 2
(07:00-12:00)
2
Καζαξηζκφο παινπηλάθσλ)
Γηνίθεζε-Πχιε-Δίζνδνη Ηζφγεηνπ-Φαξκαθείν,
Φπζηθνζεξαπεία, Δξγνζεξαπεία, Πηζίλα,
Αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ
Αίζξηα-Δμσηεξηθνί ρψξνη, Βνεζεηηθνί ρψξνη,wc,
1
Aλαςπθηήξην Kπιηθείνπ, Απηφυπεξέηεζε, Κνηλσληθή
1
(13:00- 19:00)
Τπεξεζία, Γξαθείν Γεληθνχ Τιηθνχ.
(06:00- 12:00)
2
3
Καζαξηζηήο γηα φια ηα Σκήκαηα
3
(07:00-12:00)
2
(08:00-14:00)
Μαγεηξεία- Σξαπεδαξία-Απνζήθε Σξνθίκσλ
2
(10:00-16:00)
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

14

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΗΑΚΑ-ΑΡΓΗΔ)
ΚΛΗΝΗΚΖ

ΠΡΧΗ

ΦΗΑΠ Α΄ θιηληθή
ΦΗΑΠ Β΄ θιηληθή
Κνηηψλεο ηαηξψλ-ΟηθνηξνθείνΜαγεηξεία-Σξαπεδαξία

1
(07:00-13:00)
1
(07:00-13:00)
1
(10:00-16:00)

ΑΠΟΓΔΤΜΑ

ΤΝΟΛΟ

1
(13:00-19:00) 3

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

1
4

Α.3 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ-ΑΗΘΡΗΑ -ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΚΟΤΠΗΓΗΧΝ
 Γχν θνξέο/εβδνκάδα θαζαξηφηεηα ρψξνπ (ζθνχπηζκα, αιιαγή θάδσλ, ζθάξεο
απνξξνήο φκβξησλ πδάησλ θά.)θνχπηζκα κε ζθνχπεο βεληάιηεο ζηδεξέληεο. Μηα
θνξά βδνκάδα θαζαξηζκφο κε πιπζηηθφ κεράλεκα.


Γχν θνξέο ην κήλα θαζαξηφηεηα ζηνλ επξχηεξν πεξηβάιινληα ρψξν.
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Α.4 ΦΤΚΣΗΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ – ΥΧΡΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΑΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ
 Σηο εκέξεο ηεο απνθνκηδήο, ην ςπγεία κνιπζκαηηθψλ ζα θαζαξίδεηαη κε πηεζηηθφ
κεράλεκα θαη ζα απνιπκαίλεηαη, ζχκθσλα ηηο νδεγίεο ΔΛΝ
 Ο ρψξνο απνζήθεπζεο ησλ αζηηθνχ ηχπνπ απνβιήησλ ζα θαζαξίδεηαη θαζεκεξηλά θαη
κία θνξά ηε βδνκάδα ν θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη κε πηεζηηθφ κεράλεκα, ηελ ίδηα κέξα
θαζαξηζκνχ ηνπ ςπθηηθνχ ζαιάκνπ απνζήθεπζεο κνιπζκαηηθψλ.
Β. ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Β.1. ΓΗΑΘΔΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
 Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν γηα ηηο πην πάλσ εξγαζίεο
εμνπιηζκφ (κεραλήκαηα– πιηθά). Ζ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κε ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
 Σν Ννζνθνκείν παξέρεη ζηνλ αλάδνρν ρψξν γηα ηελ θχιαμε ησλ εξγαιείσλ, ησλ
κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη απνδπηήξηα γηα ην
πξνζσπηθφ ηνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηελ ηάμε θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ
ρψξσλ απηψλ θαη λα ηνπο επηζηξέςεη κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζηελ αξρηθή ηνπο
θαηάζηαζε. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα αδεηάδεη ηνπο ρψξνπο πνπ ηνπ
παξαζρέζεθαλ γηα ηελ εξγαζία ηνπ κε δηθά ηνπ έμνδα, κφιηο απηά δεηεζνχλ απφ ην
Ννζνθνκείν. Ο εξγνδφηεο δελ επζχλεηαη γηα θινπή ή θζνξά γηα νπνηνδήπνηε ησλ
αληηθεηκέλσλ πνπ θέξλεη ή έρεη απνζεθεπκέλα ν αλάδνρνο θαη νη ππάιιεινη ηνπ ζην
ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ.
 Ο εξγνιάβνο πξέπεη λα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζην ζε άξηζηε θαηάζηαζε:
 8 θαξφηζηα θακαξηέξαο θιεηζηά κε θνπβάδεο,
 1 θαξφηζη κεηαθνξάο ζθνππηδηψλ,
 1 θαξφηζη θιεηζηφ κεηαθνξάο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ,
 1 πιπζηηθφ-πηεζηηθφ κεράλεκα,
 1 επαγγεικαηηθή ειεθηξηθή ζθνχπα,
 1 κεραλή πεξηζηξνθηθή γηα αθαίξεζε παξθεηίλεο, θξπζηαινπνίεζεο &
γπαιίζκαηνο,
 8 ζπζηήκαηα δηπινχ θνπβά,
 πιπληήξην-ζηεγλσηήξην γηα ην θαζεκεξηλφ πιχζηκν θαη ζηέγλσκα ηνπ πιηθνχ
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (κάπεο, παλάθηα, ζθνπγγαξίζηξεο θά).
 Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα
δηαηεξείηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Να κελ πξνθαινχλ θζνξέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη
ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ λνζνθνκείνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα ππνβάιιεη ππεχζπλε
δήισζε ζηελ νπνία λα θαίλνληαη ηα δηαηηζέκελα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο
(ηχπνο πνζφηεηα, είδνο).
 Γηα θάζε πξντφλ θαζαξηζκνχ απαηηείηαη λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην Γεληθφ Υεκείν
ηνπ θξάηνπο. Γηα θάζε πξντφλ απνιχκαλζεο λα ππάξρεη άδεηα έγθξηζεο θπθινθνξίαο
απφ ηνλ ΔΟΦ &CE mark επηζήκαλζε.
 Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
ηνπ, φπσο αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο:
 καχξεο ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ ρνλδξέο άξηζηεο πνηφηεηαο δηαθφξσλ
κεγεζψλ,
 ζαθνχιεο κηθξνχ κεγέζνπο γηα θαιάζηα γξαθείσλ,
 αθνχιεο πξάζηλεο αλαθχθισζεο, αλζεθηηθέο, & πιαζηηθνχο ζθηθηήξεο
γηα ην δέζηκν απηψλ,
 γάληηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ρνλδξά-επαγγεικαηηθά γηα ηε κεηαθνξά
απνβιήησλ ή κηαο ρξήζεσο δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ,
 ζπάηνπιεο,
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 ζπξκάηηλα ζθνπγγάξηα,
 παλάθηα εηδηθά,
 ζθνχπεο,
 ζθνπγγαξίζηξεο,
 αληηζηαηηθά παλάθηα κηαο ρξήζεο γηα ζθνχπηζκα,
 δηάθνξα απνξξππαληηθά,
 αθαηξεηηθφ αιάησλ,
 γπαιηζηηθφ δαπέδσλ/επηθαλεηψλ, ηδακηψλ θά,
 πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο επηθηλδπλφηεηαο,
 ζηνιέο πξνζσπηθνχ θά.
 Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα απνιπκαληηθψλ, ηα νπνία ζα επηιέγνληαη
πάληα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ΔΝΛ, θαη πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε επάξθεηα
θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
 Σν Ννζνθνκείν ζα πξνκεζεχεη ηνλ αλάδνρν κε ραξηί πγείαο, ρεηξνπεηζέηεο,
ζαπνχλη ρεηξφο θαη ζάθνπο κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ. Σν ηκήκα επηζηαζίαο ζα
είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηάζεζε ησλ παξαπάλσ εηδψλ. Ζ αλάδνρνο εηαηξία είλαη
ππεχζπλε γηα ηνλ ηαθηηθφ θαη επαλαιακβαλφκελν εθνδηαζκφ κε πιηθά ραξηί,
ραξηνπεηζέηεο, ζαπνχλη θά, ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ.
 Ζ Γηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη αιιαγή ησλ ζθεπαζκάησλ,
εθ' φζνλ απαηηεζεί απφ ην Γξαθείν Λνηκψμεσλ.
Β.2. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟ ΣΡΗΣΟΤ
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη:
 λα κηζζνδνηεί ην πξνζσπηθφ ηεο θαη λα θαηαβάιεη ζην ΗΚΑ ηηο εξγνδνηηθέο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, κε επζχλε θαη έμνδά
ηεο, θαζψο θαη ζηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, εθφζνλ ππάξρνπλ.
 ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη πξνο έιεγρν θάζε κήλα, νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ
αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζία, νη νπνίεο ζα εκθαλίδνπλ ηα νλφκαηα ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνιεί ν αλάδνρνο ζην Ννζνθνκείν.
 λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ φηη
νπδεκία εμάξηεζε ή εξγαζηαθή ζρέζε έρνπλ κε ην Ννζνθνκείν. Σν Ννζνθνκείν δελ
ζα έρεη θακία λνκηθή ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, νχηε ζα αλαιάβεη
θακία εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε αζηηθήο ή πνηληθήο επζχλεο ζε πεξίπησζε
αηπρήκαηνο. Οη ππάιιεινη ηεο εηαηξείαο θέξνπλ ηελ επζχλε γηα νπνηαδήπνηε
ελέξγεηά ηνπο πνπ αληηβαίλεη ζηνλ πνηληθφ θψδηθα.
 ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο εξγαηηθήο θαη
αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ, ηδίσο δε σο πξνο ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε
δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία θιαδηθή ..Δ,
ηελ ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, ησλ φξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θά. Παξάβαζε
ηεο ππνρξέσζεο απηήο δίλεη ην δηθαίσκα ζην Ννζνθνκείν γηα κνλνκεξή θαηαγγειία
ηεο ζπκβάζεσο θαη θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ
 Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε
εξγαδνκέλνπ κε θαηάιιειν αληηθαηαζηάηε, ζε πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφκελνο
απνδεηρζεί αλεπαξθήο ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή δελ ηεξήζεη ηελ
θαηάιιειε επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
 Ο αλάδνρνο ζε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν επηζηαζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ, πξηλ ηελ
αλάιεςε ηεο εξγαζίαο θαηαξηίδεη πξφγξακκα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ
λνζνθνκείνπ & ΔΝΛ γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ.
 ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κεληαίν πξόγξακκα εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ,
ζην νπνίν ζα εκθαλίδεηαη ην σξάξην θαη νη εκέξεο εξγαζίαο θάζε ππαιιήινπ
νλνκαζηηθά/ηκήκα. Σν πξφγξακκα ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο
επηζηαζίαο, δέθα κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ κήλα θαη ζηελ επηηξνπή
αμηνιφγεζεο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, πνπ ζα νξίζεη ε Γηνίθεζε.
Κάζε 1ε ηνπ κήλα ην ηκήκα επηζηαζίαο ζα θνηλνπνηεί ην κεληαίν πξφγξακκα
εξγαζίαο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ.

6

ΑΔΑ: 6ΡΘΣΟΡΡ1-Κ22

18PROC003420420 2018-07-13

 Σν πξνζσπηθφ ζα είλαη κφληκν γηα θάζε λνζειεπηηθφ ηκήκα δελ ζα κεηαθηλείηαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο θαη δελ ζα ελαιιάζζεηαη. Αιιαγέο ζα γίλνληαη κφλν
κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Γξαθείνπ Δπηζηαζίαο θαη κε ηε
ζχκθσλε γλψκε απηνχ.
 Ζ απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
θαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ έρεη θαζνξηζζεί ζηνλ πίλαθα θαηαλνκήο
πξνζσπηθνχ Παξάξηεκα Η.
 Ο αλάδνρνο θαζεκεξηλά, ζα ππνβάιεη εκεξήζηα
θαηάζηαζε παξνπζίαο
εξγαδνκέλσλ/ηκήκα ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο Δπηζηαζίαο, κέρξη ηελ
ηνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο παξνπζηψλ απφ ην
λνζνθνκείν. ε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο απνπζίαο πξνζσπηθνχ θαη κε ηήξεζεο
ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνγξάκκαηνο, ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ.
 Ο αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Ο αλάδνρνο
πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε αλάιεςε ππεξεζίαο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ
θαη γηα ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην Ννζνθνκείν, κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηνπο.
 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο
εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή εξγαζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ, ηδίσο δε σο πξνο ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε
θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ
νηθεία θιαδηθή ..Δ, ηελ ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, ησλ φξσλ πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο θιπ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη εκπξφζεζκα λα
θαηαβάιεη, εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαήκεξνπ, ηηο κεληαίεο απνδνρέο ζηνπο
εξγαδφκελνπο. Παξάβαζε θαη αζπλέπεηα, σο πξνο ηηο αλαθεξζείζεο ππνρξεψζεηο
ηνπ, δίλεη ην δηθαίσκα ζην Ννζνθνκείν γηα κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο θαη
θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ.
 Καηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν, δελ πξέπεη λα παξαθσιχεηαη ε
ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ νχηε λα ελνρινχληαη αζζελείο, πξνζσπηθφ θαη
επηζθέπηεο.
 Γηα θάζε παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα επηζεκαλζεί ζηνλ αλάδνρν ζα
επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ίζε κε πνζνζηφ 10%, παξαθξαηνχκελεο απφ ηελ
κεληαία ακνηβή/ηκήκα.
 Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζην ρψξν ελφο
Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο.
 ε θάζε πεξίπησζε ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν
ρσξίο άιιε δηαηχπσζε.
Β.3 ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΡΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ






Ζ αλάδνρνο εηαηξία ππνρξενύηαη:
γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηξαπεδαξίαο, καγεηξείσλ θαη ηεο απνζήθεο ηξνθίκσλ λα έρεη
απζηεξά θαη κφλν ζπγθεθξηκέλν πξνζσπηθφ, ην νπνίν δελ ζα αλακεηγλχεηαη ζε θακία
πεξίπησζε κε ηελ παξαζθεπή θαη δηαλνκή ηξνθίκσλ. Θα αζρνιείηαη κε ηελ
θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ παξαζθεπήο ηνπο, βνεζεηηθνχο ρψξνπο, ηνπαιέηεο θαη δελ
ζα ελαιιάζζεηαη ζε θακία πεξίπησζε κε ην πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ
θαζαξηζκφ ησλ ζθεπψλ.
ην πξνζσπηθφ ζα θέξεη νκνηφκνξθε, εππξεπή, άξηζηε θαη θαηάιιειε γηα ηελ θχζε
θαη εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ελδπκαζία (παληειφλη, θφξκα ή θνπζηνχκη, παπνχηζηα,
κάζθεο, γπαιηά) θαη ζε επάξθεηα απφ πιεπξάο αξηζκνχ ζηνιψλ αλά άηνκν, ψζηε
απηή λα αιιάδεηαη θαζεκεξηλά θαη θάζε θνξά πνπ απηή ιεξσζεί. Δπηπιένλ ζα είλαη
ίδηα απφ πιεπξάο πνηφηεηνο θαη ρξψκαηνο θαη ζα θέξεη ζην πέην θνλθάξδα κε
έλδεημε «ΟΝΟΜΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ & ΦΗΡΜΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ». Γελ ζα γίλεηαη ρξήζε
ελδπκαζίαο θαη πιηθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ δελ πξέπεη λα αιιάδεη ζπρλά. Θα είλαη ζε κφληκεο
ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα αιιάδεη κφλν εάλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο θαη εθφζνλ
ππάξρεη αληηθαηαζηάηεο, πνπ ζα γλσξίδεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αληίζηνηρνπ ρψξνπ.
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 λα ηεξεί πάληνηε ηηο εθάζηνηε ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά
γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ.
 ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη άςνγε ζπκπεξηθνξά πξνο ηξίηνπο, λα είλαη πγηέο,
γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζεσξεκέλνπ βηβιηαξίνπ πγείαο απφ
ηηο αξκφδηεο αξρέο. Σν πξνζσπηθνχ πξέπεη λα έρεη εκβνιηαζηεί γηα Ζπαηίηηδα Β θαη
γηα Σέηαλν. Ο εκβνιηαζκφο γίλεηαη κε επζχλε ηνπ εξγνδφηε ΑΜΔΧ ΜΔΣΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ή κε έμνδα ησλ ηακείσλ ηνπο πνπ είλαη
αζθαιηζκέλνη ή ζε πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο ησλ εκβνιίσλ απφ ηα ηακεία ηνπο κε
έμνδα ηνπ αλαδφρνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εκβνιηαζκνχ είλαη ππνρξεσκέλνο ν
αλάδνρνο λα παξαδψζεη πηζηνπνηεηηθά εκβνιηαζκνχ ζηελ ΔΝΛ.
 ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ
πγηεηλή θαη αζθάιεηά ηνπ θαη ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο
πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθχςεη.
 αιινδαπνί κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ κφλν εθφζνλ έρνπλ έγγξαθα παξακνλήο θαη
εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, ην νπνίν λα νκηιεί θαιά ηελ ειιεληθή γιψζζα, ψζηε λα είλαη
δπλαηή ε ζπλελλφεζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ νδεγηψλ πνπ ηνπ δίλνληαη
 ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο,
θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.
11. λα απνθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε ή παξάιεηςε θαη πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα
παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζε απηφλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Ο αλάδνρνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο ή
βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ ή ζηηο θηηξηαθέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζε νηνλδήπνηε ηξίην, εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ.
12. λα γλσζηνπνηεί έγγξαθα ζην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ φηη νπδεκία
εμάξηεζε ή εξγαζηαθή ζρέζε έρνπλ κε ην Ννζνθνκείν. Σν Ννζνθνκείν δελ ζα ηειεί ζε
θακία απνιχησο λνκηθή ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, νχηε ζα αλαιάβεη
θακία έκκεζε ή άκεζε ππνρξέσζε νπνηαζδήπνηε θχζεσο έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ
πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ εξγνιήπηε κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε θαη έλαληη ηνπ νπνίνπ
ππεχζπλνο σο εξγνδφηεο ζα είλαη ν αλάδνρνο θαη κφλν. Δπίζεο ην Ννζνθνκείν δελ ζα
θέξεη θακία αζηηθή ή πνηληθή επζχλε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ιφγσ πιεκκεινχο
θαζαξηφηεηαο ησλ θαζνξηδνκέλσλ ρψξσλ (ε νπνία βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ
αλάδνρν).
Β.4. ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΣΖΡΖΖ ΠΑΡΟΤΗΧΝ- ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
 ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ππνρξενχηαη λα ππνγξάθεη θαζεκεξηλά ζε
θαηάζηαζε παξνπζίαο, ηφζν θαηά ηελ πξνζέιεπζε, φζν θαη θαηά ηελ απνρψξεζε κε
ζαθή αλαθνξά ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο σξνκέηξεζεο απφ ηνλ εξγνδφηε.
Β.5. ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΟΝ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΟΝΟΜΑΣΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ/ΜΖΝΗΑΗΑ
13. λα ππνβάιεη ζην Ννζνθνκείν νλνκαζηηθέο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο
ζα εκθαλίδνπλ φια ηα κηζζνινγηθά ζηνηρεία θαη ηα ζηνηρεία Δζληθφηεηαο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνιάβνπ, πνπ απαζρνιείηαη ζην λνζνθνκείν.
14. λα ελεκεξψλεη ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο επηζηαζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα
θάζε λέα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ
15. λα εγγπάηαη γηα ηελ θαιή εθηέιεζε εξγαζίαο κε πξνζνρή θαη επηκέιεηα θαη ζα
είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνπο
ρψξνπο πνπ ζα ηνπ αλαηεζνχλ γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο ηπρφλ
παξάηαζεο γηα φιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο.
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Β.6. ΤΛΛΟΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ
16. λα ζπιιέγεη ηα απνξξίκκαηα, θαζψο θαη ηα κπάδα απφ ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο
ηνπο ζηα εηδηθά container, απφ φινπο ηνπο ρψξνπο θαη ηα θηίξηα ηνπ λνζνθνκείνπ θαη
άκεζε κεηαθνξά ηνπο κε φρεκα ζην ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο
απνξξηκκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ
ΛΟΗΜΧΞΔΧΝ.
Σα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα (ραξηνθηβψηηα) ζα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο εηδηθνχο
ςπθηηθνχο ζαιάκνπο.
17. λα δηαζέηεη πιαζηηθέο αλζεθηηθέο ζαθνχιεο καχξνπ ρξψκαηνο, απφ πιηθφ ρσξίο
PVC ή παξάγσγα ηνπ. ηηο καχξεο ζα ηνπνζεηνχληαη ηα νηθηαθνχ ηχπνπ – θνηλά
απνξξίκκαηα. Σα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα αξρηθά ζα ζπιιέγνληαη ζε εηδηθά
ραξηνθηβψηηα, ηα νπνία ζα ηα πξνκεζεχεηαη απφ ην Ννζνθνκείν.
Β.7. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΡΓΑΗΑ ISO
18. λα θαηαζέζεη επηθπξσκέλε θσηνηππία πηζηνπνηεηηθνχ πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο
(ISO), ζε πεξίπησζε πνπ ε αλάδνρνο εηαηξία εδξεχεη ζην εμσηεξηθφ ε επηθχξσζε λα
είλαη κεηαθξαζκέλε απφ αξκφδηα αξρή.
Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
Αλάινγα µε ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαζνξίδεηαη ε ζπρλφηεηα ηνπ θαζαξηζµνχ θαη ηεο
απνιχµαλζεο, φπσο θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Αλεμαξηήησο απηψλ, ζε
θάζε πεξίπησζε, γηα θάζε εξγαζία θαη θάζε ρψξν εξγαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ην ΔKΑ
ν ρξφλνο παξνρήο απηήο, θαζψο επίζεο θαη νη ψξεο έλαξμεο θαη ιήμεο απηήο. Οη
εξγαζίεο θαζαξηζµνχ γίλνληαη ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ δελ εµπνδίδεηαη ε
ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ ηνπ ΔΚΑ.
ΧΡΑΡΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ:
Κνηλόρξεζηνη ρώξνη: Καζεκεξηλά απφ 06:00 µέρξη 13:00 θαη 13:00 κέρξη 19:00.
Ννζειεπηηθά ηµήµαηα - δωκάηηα λνζειείαο: Καζεκεξηλφο θαζαξηζκφο απφ 06:00
µέρξη 13:00. Απνγεπκαηηλφ ζθνχπηζκα - ζθνπγγάξηζκα θαη απνθνκηδή
απνξξηκκάησλ απφ 13:00 µέρξη 19:00.
Οηθνηξνθείν- Κνηηώλεο Ηαηξώλ: Καζεκεξηλφο θαζαξηζµφο απφ 7:00 κέρξη 12:00

ΒΗΣΑ –ΖΝΗΟΥΟ – ΒΗΒΛΗΟΓΔΗΑ - ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ- ΚΑΘΑΡΗΜΟ
ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΧΝ (ΣΕΑΜΗΧΝ) όιωλ ηωλ θηηξίωλ ηνπ ΔΚΑ: Καζαξηζµφο απφ 7:00
κέρξη 12:00 (Καηφπηλ ππνδείμεσλ ηνπ Δ.Κ.Α.)
Μαγεηξεία – Σξαπεδαξία: Καζεκεξηλά γεληθφο θαζαξηζκφο απφ 10:00 έσο 16:00.
Απνζήθε ηξνθίκωλ: Καζεκεξηλέο εξγαζίεο απφ 07:00 κέρξη 13:00
Γξαθεία θαη ινηπνί ρώξνη ηνπ ηζνγείνπ: Καζεµεξηλέο εξγαζίεο απφ 06:00 µέρξη
12:00 θαη 13:00 κέρξη 19:00.
Απνγεπµαηηλή απνθνµηδή απνξξηµµάησλ θαη θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ.
Δμωηεξηθά Ηαηξεία – Δξγαζηήξηα: απφ 07:00 έσο 13:00
Καζαξηζηέο : απφ 07:00 έσο 12:00
Οη γεληθνί θαζαξηζκνί ζα γίλνληαη κεληαία θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ πξντζηακέλε
ή ηνλ ππεχζπλν ηνπ θάζε ηκήκαηνο.
ΖΜΔΗΧΖ :
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο εξγαζηώλ, π.ρ. ζε
έλα όξνθν λα απαηηείηαη θαζαξηζµόο ζαιάµνπ, θαζαξηζµόο γξαθείωλ,
θαζαξηζµόο θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ θι.π., είλαη πξνθαλέο όηη ζα πξέπεη λα γίλεη
ζπληνληζµόο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε αιιεινπρία εθηέιεζεο ηωλ εξγαζηώλ.
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Γ. ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (CHECKLIST)


Ο κεληαίνο έιεγρνο εθηεινχκελσλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ηεο θάζε
νξγαληθήο κνλάδαο ηνπ λνζνθνκείνπ, ζα γίλεηαη απφ ηνπο πξντζηακέλνπο φισλ ησλ
ηκεκάησλ. Θα ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ έληππν ειέγρνπ θαη ζα ην ζηέιλνπλ ζην
email ηεο νξηζζείζαο επηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο εξγαζηψλ
θαζαξηφηεηαο ζην ηέινο ηνπ θάζε κήλα.

Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ε πνηνηηθή παξαιαβή
ησλ εξγαζηψλ, πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζην ζπλεξγείν θαζαξηφηεηαο, γηα ηα θηήξηα ζηα
νπνία ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο επηηξνπήο ζα
ηεθκεξηψλεηαη απφ ηηο κεληαίεο αλαθνξέο ειέγρνπ ησλ πξντζηακέλσλ θιηληθψληκεκάησλ.

Ζ θιίκαθα αμηνιφγεζεο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο ζα βαζίδεηαη ζε 4
επίπεδα βαζκνιφγεζεο (πνιχ θαιή=4, θαιή=3, κέηξηα=2, αθαηάιιειε=1):

Βαζκόο 4=ηεξνχληαη φζα πξνβιέπνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ε γεληθή
εηθφλα ηνπ θαζαξηζκνχ είλαη πνιχ θαιή

Βαζκόο 3=ππάξρνπλ νξαηέο παξαιήςεηο πνπ είλαη επνπζηψδεηο ή κε
θξίζηκεο, γεληθά ηεξνχληαη φζα πξνβιέπνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο

Βαζκόο 2= ππάξρνπλ παξαιήςεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο ζηηο επί κέξνπο
εξγαζίεο ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο ηνπδηαγσληζκνχ πςεινχ θηλδχλνπ

Βαζκόο 1=ππάξρνπλ ζνβαξέο παξαιήςεηο ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο ηνπ
δηαγσληζκνχ ππάξρνπλ παξάπνλα αζζελψλ,ζπλνδψλ θαη πξνζσπηθνχ.

Ζ επηηξνπή εθφζνλ δηαπηζηψλεη ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο
νπνίεο έρεη εθδνζεί ην ππφ πιεξσκή ηηκνιφγην, ζα ζπληάζζεη ην πξσηφθνιιν
παξαιαβήο θαη ζα ην παξαδίδεη ζηνλ Πξντζηάκελν Δπηζηαζίαο.

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη πιεκκειήο θαζαξηζκφο ζε φινπο ηνπο
ρψξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ (βαζκφο 1) ή κέξνπο απηψλ (βαζκφο 2,3) κεηά απφ
εηζήγεζε ηεο ΔΠΠ, ε Γηνίθεζε έρεη ην δηθαίσκα λα εθαξκφζεη ηα αθφινπζα:
ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ - ΔΚΠΣΧΔΗ
1. Γηα θάζε παξάβαζε φξνπ ζχκβαζεο, φπσο πρ. έιιεηςε πξνζσπηθνχ, παξαιείςεηο
πιεκκεινχο εξγαζίαο θ.α. ν εξγνιάβνο ζα ππφθεηηαη αξρηθά ζε έγγξαθε επίπιεμε
ζηελ νπνία ζα θαιείηαη λα απνινγεζεί εγγξάθσο απφ ηνλ θνξέα (Ννζνθνκείν), ζηε
ζπλέρεηα ζα ζπληαρζεί πξαθηηθφ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη
παξαιαβήο εξγαζηψλ ην νπνίν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Σελ
ακέζσο επφκελε πεξίπησζε παξάβαζεο φξνπ ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν ζα ηνπ
επηβιεζεί πξφζηηκν ίζν κε ην 5% ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο. Σελ ηξίηε πεξίπησζε
παξάβαζεο φξνπ ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν ζα ηνπ επηβιεζεί πξφζηηκν ίζν κε ην
10% ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο. Σελ δε ηέηαξηε θνξά παξάβαζεο φξνπ ηεο
ζχκβαζεο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
2. ε θάζε πεξίπησζε αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κελφο θαη δελ
ζπκκνξθψλεηαη ν αλάδνρνο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηεο αλάζεζεο θαη
ε εξγαζία δελ παξαζρεζεί ή παξαζρεζεί πιεκκειψο γηα ην δηάζηεκα απηφ, ηφηε ν
αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
3. Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 34 παξάγξαθνη 4, 5 θαη 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ
Γεκνζίνπ».
4. Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν αλάδνρνο
απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηνπ
αλαζέηνληνο ή ηνπ θνξέα δηεμαγσγήο.
5. Ζ θήξπμε θαηά ηα αλσηέξσ ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ γίλεηαη απφ ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή αδεκίσο.
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ΔΝΣΤΠΟ ΔΛΔΓΥΟΤ:

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
1ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΗΚΖ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
Σκήκα

Ζκ/λία

ΒΔΒΑΗΧΖΤΠΖΡΔΗΧΝΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΧΝ
Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών Καθαριότητος
ΠξνοΕπιτροπή
:
Σν επίπεδν θαζαξηφηεηαο ην κήλα ………………………….. ηνπ Σκήκαηνο θξίζεθε:

εκεηώζηε κε

√ ζην αληίζηνηρν ηεηξάγωλν

ΑΠΟΓΔΚΣΟ
ΜΖ ΑΠΟΓΔΚΣΟ

Παξαηεξήζεηο κε απνδεθηήο θαζαξηόηεηαο

√

εκεηψζηε κε ζην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη
κέζα ζηελ παξέλζεζε.


ΥΧΡΟ (δσκάηην-γξαθείν-ηνπαιέηα-βνεζεηηθνί ρψξνη)



ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ (έπηπια-πάγθνη-εμνπιηζκφο-ληπηήξεο)



ΓΑΠΔΓΟ (ζθνχπηζκα-ζθνπγγάξηζκα-απνξξίκκαηα)



ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟ ΥΧΡΟ (ζαιφλη-ζθάιεο-ηνπαιέηεο-κπαιθφληα)
Ση πξνηείλεηαη γηα λα έρνπκε θαιύηεξε θαζαξηόηεηα?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
(ππνγξαθή)
Β ΔΒ Α Απνζηνιή email:
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ΠΟΛΤ ΚΑΛΖ 4

ΚΑΛΖ 3

ΜΔΣΡΗΑ 2

ΑΚΑΣΑΛΛΖΛ
Ζ1
ΤΝΟΛΟ

Τπνγξαθή Πξνέδξνπ

Μειώλ

12

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΥΧΡΟ

ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΔΠΗΚΔΤΧΝ

ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ
ΗΟΓΔΗΟΤ(ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ,
ΠΗΗΝΑ,
ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ,ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ)

ΚΛΗΜΑΚΟΣΑΗΑΜΖΥΑΝΟΣΑΗΑ ΚΛΠ

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔΑΗΘΟΤΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ

ΒΗΣΑ, ΖΝΗΟΥΟ

ΥΧΡΟΗ ΠΡΟΧΡΗΝΖ
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ

ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ

ΟΗΚΣΡΟΦΔΗΟ, ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ,
ΒΗΒΛΗΟΓΔΗΑ

ΜΔΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ

ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ ΡΑΦΔΗΑΗΜΑΣΗΟΘΖΚΔ

ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ

ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ –ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑΑΠΟΘΖΚΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

ΚΟΗΣΧΝΔ ΗΑΣΡΧΝ

ΚΛΗΝΗΚΔ ΦΗΑΠ
( ΘΑΛΑΜΟΗ ΑΘΔΝΧΝ, ΥΧΡΟΗ
ΤΓΗΔΗΝΖ, ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ
ΥΧΡΟΗ, ΑΗΘΟΤΔ ΝΟΖΛΔΗΑ

ΔΠΗΠΔΓΟ
ΚΛΗΜΑΚΑ

ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ

ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ ΑΝΑΓΚΖ
ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ
ΝΟΖΛΔΗΑ

ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ
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ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΤΛΟΤΘΖΖ
ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο Δξγαζηώλ
Καζαξηόηεηνο (CHECKLIST)
Πηζηνπνηείηαη φηη ην επίπεδν θαζαξηφηεηαο ην κήλα
…………………………..
θξίζεθε
κε
βάζεη
ηελ
θιίκαθα
βαζκνινγίαο/ηκήκα:

ΥΑΜΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
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Δ. ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΧΡΑΡΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΚΑΣΑ ΟΡΟΦΟΚΛΗΝΗΚΔ-ΣΜΖΜΑΣΑ
Παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά ΠΗΝΑΚΑ κε ην πξφγξακκα θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ ηνπ
ΔΚΑ γηα ηέζζεξηο κήλεο, ηα σξάξηα εξγαζίαο, ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα
απαζρνινχληαη, ν νπνίνο ζα ηεξείηαη πηζηά θαη λα δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα
ησλ κειινληηθψλ αιιαγψλ ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δπίζεο λα δχλαηαη λα
ηξνπνπνηεζεί ην σξάξην πξνζέιεπζεο – απνρψξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ
θαιχηεξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο
αξκφδηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Με βάζε ηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα ζα θαηαξηίδεηαη ε θαηάζηαζε παξνπζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ ζα αλαθέξεη ηα νλφκαηα κε ηηο ππνγξαθέο ησλ αηφκσλ πνπ
απαζρνινχληαη, ην σξάξην ηνπο θαη ν ρψξνο απαζρφιεζεο.

13
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ΕΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟ 01/09/2018 ΕΩ 30/11/2018

ΧΩΡΟΙ

1οσ Όροφοσ

(Β΄ ΦΙΑΠ)

2οσ Όροφοσ
(Α΄ ΦΙΑΠ)
Γραφεία Διοικητικθσ& όλοι οι
χώροι του ιςογείου
Εξωτερικά Ιατρεία (Τπόγειο)
+εργαςτθρια
Οικοτροφείο, BITA, ΗΝΙΟΧΟ,
Kοιτώνεσ Iατρών, Συπογραφείο,
Γυμναςτθριο.
Αποιθκη τροφίμων-ΜαγειρείαΣραπεζαρία
Ψυγείο Μολυςματικών Χώροσ
οικιακών απορριμμάτων, Γενικών
καιηκόντων + Εξωτερικοί Χώροι

Άτομα

2

Καθημερινέσ
Πρωί κ απόγευμα
Ώρεσ
ανά
Μέρεσ
Ώρεσ
μέρα
13
65
845

2

13

65

845

2

12

65

780

1

6

65

390

2

10

65

650

2

12

65

780

3

15

65

975

Άτομα

3

1

άββατα
Πρωί κ απόγευμα
Ώρεσ
ανά
Μέρεσ
Ώρεσ
μέρα
9
13
117
9

13

117

9

13

117

6

13

78

6

13

78

5.265
Α. Γενικό ςφνολο

18

Κυριακέσ -ΑΡΓΙΕ
Πρωί κ απόγευμα
Ώρεσ
ανά
Μέρεσ
Ώρεσ
μέρα
9
13
117

312

312

5.889
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ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΛΟΗΜΧΞΔΧΝ (ΔΝΛ)

(GUIDE LINES FOR ENVIROΝMENTAL INFECTION CONTROL IN HEALTH CARE
FACILITIES CDC 2003)

ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ
χκθσλα κε ηηο δηεζλείο νδεγίεο CDC 2007 φινη νη ρψξνη ελφο
λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο απαηηνχλ θαζεκεξηλή θξνληίδα
(routinesanitation).
θνπφο ηεο θαζαξηφηεηαο ζην λνζνθνκεηαθφ ρψξν πξέπεη λα είλαη:
 ε δηαηήξεζε ηνπ ρψξνπ αηζζεηηθά θαζαξνχ
 θξνληίδα γηα ηελ απνθπγή ηεο παξακέλνπζαο πγξαζίαο θαη ηεο
αλάπηπμεο κνχριαο (fungalproliferation).
 ε απζηεξφηαηε εθαξκνγή πξαθηηθψλ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε
δεκηνπξγία ζθφλεο ή ε αλαθχθισζε ηεο (πρ. απαγφξεπζε ηνπ
ζηεγλνχ ζθνππίζκαηνο, ρξήζε ειεθηξηθήο ζθνχπαο κφλν ζε
ρψξνπο πνπ δελ ππάξρνπλ αζζελείο).
 εθαξκνγή
ζπγθεθξηκέλσλ
ηερληθψλ
απνιχκαλζεο
ζε
πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ, φπσο π,ρ. δηαζπνξά αίκαηνο θαη άιισλ
βηνινγηθψλ πγξψλ.
 φινη νη ρψξνη πξέπεη λα ζθνππίδνληαη πξηλ απφ ην
ζθνπγγάξηζκα.
 απαγνξεχεηαη ην ζθνχπηζκα κε θνηλή ζθνχπα, γηαηί θνξηίδεη ηελ
αηκφζθαηξα κε κηθξφβηα. Όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη (κφλνλ εμσηεξηθνί
ρψξνη) ζα πξέπεη λα βξέρεηαη κε λεξφ πξηλ απφ ην ζθνχπηζκα θαη
θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε λα δηαηεξείηαη λνηηζκέλε θαζ’
φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ζθνππίζκαηνο.
 ρξεζηκνπνηνχληαη πάληα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαζαξηφηεηαο
γάληηα θνπδίλαο (ρνληξά) θαη κφλνλ.
 ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά γάληηα, απφ ηνπο ππφινηπνπο
ρψξνπο θαηά ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ηνπαιέηαο.
 πξνεγείηαη ν θαζαξηζκφο, έπεηαη ε απνιχκαλζε.
 ζε θακία πεξίπησζε δελ αλακηγλχεηαη απνξξππαληηθφ κε
απνιπκαληηθφ.
 θαζαξηφηεηα απφ ΦΖΛΑ πξνο ηα ΥΑΜΖΛΑ.
 πξψηα νη πην θαζαξνί ρψξνη,
δει. νη δηάδξνκνη θαη νη
θνηλφρξεζηνη ρψξνη, κεηά νη ζάιακνη λνζειείαο θαη ηέινο νη
ζάιακνη φπνπ λνζειεχνληαη αζζελείο κε πνιπαλζεθηηθά κηθξφβηα.
 ζάιακνη φπνπ λνζειεχνληαη αζζελείο κε κεησκέλε αληίζηαζε ζηηο
ινηκψμεηο, ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη πξηλ απφ ηνπο ππφινηπνπο
ζαιάκνπο κε μερσξηζηφ εμνπιηζκφ θαη πιηθά θαζαξηζκνχ.
 ζάιακνη φπνπ λνζειεχνληαη αζζελείο κε πνιπαλζεθηηθά κηθξφβηα
θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη κε ηδηαίηεξν εμνπιηζκφ, ηειεπηαίνη.
ΔΗΡΑ ΔΡΓΑΗΧΝ
 Άδεηαζκα φισλ ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ζηνπο ζαιάκνπο, ζηα
γξαθεία θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κε αιιαγή ηεο πιαζηηθήο
ζαθνχιαο.
 θνχπηζκα ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ & βεξαληψλ-θνηλφρξεζησλ.
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 θνπγγάξηζκα κε λεξφ θαη ζαπνχλη ή απνξξππαληηθφ δαπέδνπ,
μέβγαικα κε θαζαξφ λεξφ θαη πέξαζκα κε δηάιπκα
απνιπκαληηθνχ φπνπ ρξεηάδεηαη.
 Τγξφ μεζθφληζκα ησλ επίπισλ ησλ γξαθείσλ.
 Καζαξηζκφο ησλ ληπηήξσλ, κπαληεξψλ, ηνπαιεηψλ WC κε
ζθφλε θαζαξηφηεηαο θαη ην θαηάιιειν δηάιπκα ρισξίλεο.
 Γάπεδα ησλ κπνπρνχκ θαη ηνπαιεηψλ, ζθνπγγάξηζκα κε λεξφ
θαη ζαπνχλη, μέβγαικα θαη απνιχκαλζε κε απνιπκαληηθφ
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο.
 Σνπνζέηεζε θαζαξνχ πιηθνχ, ραξηηνχ πγείαο, ζαπνχλη,
ρεηξνπεηζέηεο
 ηνπο ζαιάκνπο ησλ αζζελψλ ελαιιαθηηθά ν θαζαξηζκφο ζα
γίλεηαη κε παληά εκβαπηηζκέλα ζε απνξξππαληηθφ ηα νπνία
απνκαθξχλνληαη κεηά ηε ρξήζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ εκπνδίδεηαη
ε κεηαθνξά ξχπσλ απφ ηνλ έλα ζάιακν αζζελψλ ζηνλ άιιν.
ΚΑΘΑΡΗΜΟ EΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
(πξόηππα θαζαξηόηεηαο– CDC 2007)
 Kαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο κε απνξξππαληηθφ
 Υξήζε ελφο απνιπκαληηθνχ αλάινγα κε ηελ πθή ηεο επηθάλεηαο
θαη βαζκφο κφιπλζεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ θαζαξηζκφ δίλεηαη
ζηηο επηθάλεηεο πνπ αγγίδνληαη ζπρλά κε ηα ρέξηα ηνπ
πξνζσπηθνχ ή ησλ αζζελψλ φπσο: πφκνια, θνπδνχληα θιήζεο,
εξεηζίλσηα, πιεθηξνιφγηα, θάγθεια θξεβαηηψλ, αληιίεο
αιθννινχρσλ δηαιπκάησλ, επηθάλεηεο ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θιπ.
Γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ επηθαλεηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη κηθξνί
θάδνη θαζαξηζκνχ θαη παλάθηα ηα νπνία είλαη δηαθνξεηηθνχ
ρξψκαηνο, θνηλνχ αλά ζεη (παλάθη-θάδνο). Πξνηείλεηαη, γηα λα
εμαζθαιηζηεί ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ αλά ρψξν θαη αλά
εξγαζία πξνηείλνληαη: θόθθηλν/ηνπαιέηεο, θίηξηλν/επηθάλεηεο
ζαιάκσλ λνζειείαο, πξάζηλν/ζηάζε λνζειεπηψλ – γξαθεία
ηαηξψλ, κπιε/γξαθεία
 Ζ θαζαξηφηεηα ησλ επηθαλεηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πγξφ
θαζάξηζκα θαη φρη κε ζηεγλφ μεζθφληζκα. Καηά ηνλ πγξφ
θαζαξηζκφ δελ πξέπεη λα κέλνπλ ππνιείκκαηα λεξνχ ή
απνηππψκαηα ιεθέδσλ παξά ε ειάρηζηε πγξαζία πνπ απαηηείηαη
γηα λα δξάζεη ην απνιπκαληηθφ θαη λα ζηεγλψζεη ζε ιίγα ιεπηά.
 Ζ θαζαξηφηεηα γίλεηαη απφ ηηο πςειφηεξεο πξνο ηηο ρακειφηεξεο
επηθάλεηεο, κε θνξά απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη απφ ην θαζαξφ
ζεκείν πξνο ην αθάζαξην.
 ε θάζε βάξδηα ρξεζηκνπνηείηαη θαζαξφ παλάθη θαζαξηζκνχ.
ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ - ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΠΛΟΤ ΚΟΤΒΑ







Κνπβάο θφθθηλνο (θνπβάο θαζαξηφηεηνο), 8 lit ριηαξφ λεξφ ηεο
βξχζεο κε απνξξππαληηθφ.
Κνπβάο κπιε (θνπβάο μεβγάικαηνο), 8 lit λεξφ ηεο βξχζεο.
Βνπηάκε ηελ ζθνπγγαξίζηξα ζηνλ θφθθηλν θνπβά.
ηχβνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα θαζαξίδνπκε έλα θνκκάηη παηψκαηνο.
Ξεπιέλνπκε ηε ζθνπγγαξίζηξα ζην κπιε θνπβά θαη ζηχβνπκε
θαιά.
Βνπηάκε ηε ζθνπγγαξίζηξα ζηνλ θφθθηλν θνπβά.
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 ηχβνπκε θαη ζπλερίδνπκε ην ζθνπγγάξηζκα θαηά ηνλ ίδην ηξφπν.
 ε πεξίπησζε κνιπζκαηηθνχ ζαιάκνπ ε ζθνπγγαξίζηξα ζα
ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Δπίζεο ζα
δνζνχλ αλαιπηηθέο νδεγίεο απφ ηελ Δπηηξνπή Μνιπζκαηηθψλ
Λνηκψμεσλ.
ΤΛΗΚΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
πγθεθξηκέλα:
 Μπιε θαη κπιε θνπβαδάθη γηα ηα γξαθεία
 Κίηξηλν θαη θίηξηλν θνπβαδάθη γηα ηνπο πάγθνπο ησλ
Δξγαζηεξίσλ
 Πξάζηλν θαη πξάζηλν θνπβαδάθη γηα ηνπο ληπηήξεο
 Ρνδ κε θφθθηλν ζθνπγγάξη θαη θφθθηλν θνπβαδάθη γηα ηηο
ηνπαιέηεο
 Πξάζηλα ή κπιε ζθνπγγάξηα γηα άιιεο ρξήζεηο π.ρ. ηνίρνπο
Απνξξππαληηθά
 Γάληηα θαζαξηφηεηαο, ειαζηηθά ρνλδξά θαη ειαζηηθά κηαο
ρξήζεσο.
 Σα απνιπκαληηθά δελ αλακηγλύνληαη πνηέ κε άιια
απνξξππαληηθά γηαηί ράλνπλ ηελ απνιπκαληηθή ηνπο δξάζε.
Δπίζεο θάλνπλ ρεκηθέο ελψζεηο θαη αλαζπκηάζεηο.
ΓΗΑΚΡΗΖ ΥΧΡΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΟ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ
 Δπηβάιιεηαη ε άκεζε απνθνκηδή ησλ κνιπζκαηηθψλ
απνξξηκκάησλ απφ ην ρψξν.
 Πξψηα θαζαξίδνληαη ηα γξαθεία θαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη.
 θνχπηζκα ζθνχπα απφ χθαζκα κε θξφζζηα (κάπα).
 Καζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη ζρνιαζηηθά νη επηθάλεηεο
(πάγθνη θ.α.).
 Πιέλνληαη - απνιπκαίλνληαη λεξνρχηεο θαη βξχζεο.
 Αθνινπζεί ζθνπγγάξηζκα κε ην ζχζηεκα δηπινχ θνπβά.
 Γηα νπνηαδήπνηε εμεηδηθεπκέλε εξγαζία ην πξνζσπηθφ
θαζαξηφηεηνο ελεκεξψλεηαη θαη εθπαηδεχεηαη κεηά απφ
ζπλελλφεζε ηνπ Γ/ληνχ ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαη ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ
ζπλεξγείνπ θαζαξηφηεηνο .
 Ζ γεληθή θαζαξηφηεηα γίλεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ
Πξντζηακέλε/ν ηνπ ηκήκαηνο.
ΘΑΛΑΜΟΗ ΑΘΔΝΧΝ

Σν ζθνχπηζκα ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη κε ζθνχπα απφ χθαζκα
κε θξφζζηα (κάπα) ή παξθεηέδα κε παλί πνιιαπιψλ ρξήζεσλ
(αιιαγή απφ ζάιακν ζε ζάιακν ή ζηνλ ίδην ζάιακν αλάινγα κε ηελ
ξππαξφηεηά ηνπο), είηε κε αληηζηαηηθφ παλί κηαο ρξήζεο.

θνπγγάξηζκα κε ην ζχζηεκα δηπινχ θνπβά.

ε θάζε ηξφιετ απαηηείηαη λα ππάξρεη πιαζηηθνπνηεκέλν
έληππν κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη ηηο αξαηψζεηο ησλ απνξξππαληηθψλ
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θαη απνιπκαληηθψλ δηαιπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο
επίζεο θαη λα δηαηίζεληαη εχρξεζηνη δνζνκεηξεηέο γηα θάζε ηξφιετ.

‘Όζνλ αθνξά ηνλ θαζαξηζκφ ζαιάκνπ απνκφλσζεο ν
εμνπιηζκφο θαζαξηφηεηαο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιινπο ρψξνπο. Οη
ηερληθέο θαζαξηφηεηαο (κέζνδνο- δηαδηθαζία) δε δηαθέξνπλ απφ απηέο
ησλ άιισλ ρψξσλ. Ζ δηαθνξά ζπλίζηαηαη ζηελ αχμεζε ηεο
ζπρλφηεηαο απνιχκαλζεο ησλ επηθαλεηψλ πνπ αγγίδνληαη ζπρλά. ε
πεξίπησζε ινίκσμεο απφ ζπνξνγφλα βαθηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη
ζπνξνθηφλα απνιπκαληηθά. Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεί ηνπο πξνζηαηεπηηθνχο θξαγκνχο (γάληηα, κάζθα,
ξφκπα) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αλάινγα κε ην είδνο ηεο
απνκφλσζεο. Ο επαλαρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο πιέλεηαη θαη
απνιπκαίλεηαη. Καζαξίδνληαη επηκειψο φιεο νη επηθάλεηεο θαη ζηε
ζπλέρεηα απνιπκαίλνληαη. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο νξηδφληηεο
επηθάλεηεο θαη ζε απηέο πνπ αγγίδνληαη ζπρλά. Οη θάζεηεο επηθάλεηεο
θαζαξίδνληαη κε θνξά απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Μεηά ην ηέινο ηεο
εξγαζίαο ν εμνπιηζκφο θαζαξηφηεηαο θξνληίδεηαη φπσο θαη ζηελ
θαζεκεξηλή θαζαξηφηεηα. Ζ θαζαξηφηεηα ηνπ δσκαηίνπ απνκφλσζεο
γίλεηαη ρξνληθά ζην ηέινο ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ άιισλ δσκαηίσλ.

Ο γεληθφο θαζαξηζκφο δσκαηίνπ γίλεηαη κεηά ην εμηηήξην ηνπ
αζζελνχο.
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ- ΑΗΘΟΤΔ ΑΝΑΜΟΝΖ – ΜΠΑΛΚΟΝΗΑΣΟΤΑΛΔΣΔ

ΑΗΘΟΤΔ ΑΝΑΜΟΝΖ
Γηελεξγείηαη:
 θνχπηζκα κε ζθνχπα απφ χθαζκα κε θξφζζηα (κάπα).
 Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα ή Wettex ησλ
θαζηζκάησλ, ηξαπεδηδίσλ, πεξβάδηα παξαζχξσλ.
 Πιέλνληαη ηα δνρεία απνξξηκκάησλ θαη ηνπνζεηνχληαη
ζαθνχιεο.
 θνπγγάξηζκα.
 Πεξηνδηθά θαζαξίδνληαη ηα θσηηζηηθά εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην
απφ ηελ πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο.
 Οη ςχθηεο πιέλνληαη θαζεκεξηλά µε απνξξππαληηθφ.
 Σδάκηα παξαζχξσλ 2 θνξέο κεληαίσο.
 Σν λπρηεξηλφ ζθνπγγάξηζκα ζηηο ζθάιεο ζα πξέπεη λα έρεη
ηειεηψζεη ζηηο 06:00 π.κ.
ΣΟΤΑΛΔΣΔ- ΜΠΟΥΡΟΤΜ

Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα θφθθηλα
ειαζηηθά γάληηα.

απνπλίδνληαη ηα θαιάζηα ησλ απνξξηκκάησλ θξνληίδνληαο
γηα θαιφ μέβγαικα κε λεξφ θαη ζηέγλσκα.
 Αθνινπζεί θαζάξηζκα κε απνιπκαληηθή δηάιπζε κε ηελ εμήο
ζεηξά, πιαθάθηα, θσηηζηηθά, ρεηξνιαβέο, εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο
(ληπηήξαο – ληνπδηέξα – ιεθάλε), δάπεδν.
 πλνπηηθά, απαηηείηαη θαζαξηζκφο μέπιπκα -απνιχκαλζε γηα φηη
ππάξρεη ζηελ ηνπαιέηα θαη ρξήζε πνιιψλ παληψλ γηα ηνλ
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ληπηήξα-κπαηαξίεο-ζήθε ρεηξνπεηζεηψλ - ζαπνπλνζήθε θαη ηε
ιεθάλε-θάδν απνξξηκκάησλ-πηγθάι
Αθνινπζεί ζθνπγγάξηζκα κε ζχζηεκα δηπινχ θνπβά
Ο θάδνο κε ην απνιπκαληηθφ αδεηάδεηε ζηελ επφκελε ηνπαιέηα.
Ζ ζθνπγγαξίζηξα ζα είλαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο ηνπαιέηεο θαη δελ
ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιινπο ρψξνπο.
Σα δηαιχκαηα ρισξίλεο πξνο απνιχκαλζε δαπέδνπ, επηθαλεηψλ
θαη αληηθεηκέλσλ λα εηνηκάδνληαη άκεζα πξν ηεο ρξήζεο θαη
λα ρξεζηκνπνηνχληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ γηα λα
εμαζθαιίδεηαη ε δξαζηηθφηεηα.
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ














Καηά ηελ ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο
θαζαξηφηεηαο ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια γάληηα. Φνξψληαο ηα γάληηα δελ
επηηξέπεηαη λα αγγίδνληαη πφκνια, θξεβάηηα, ηειέθσλα, θ.α.
Οη αλειθπζηήξεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά
ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηξνθίκσλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη
πάληα θαζαξνί (θαζαξίδνληαη πάληα πξηλ ηε κεηαθνξά
ηξνθίκσλ θαη κεηά ηε κεηαθνξά απνξξηκκάησλ).
Σα ραξηνθηβψηηα θιείλνληαη (αθνχ γεκίζνπλ κέρξη ηα ¾) κε ηα
εηδηθά θιείζηξα θαη κεηαθέξνληαη ζε θιεηζηά ηξνρήιαηα.
Δμσηεξηθά λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ην ηκήκα
πξνέιεπζεο. Αλ θάπνηνο ζάθνο έρεη δηαξξνή πγξψλ, ζα
ηνπνζεηείηαη ζε δεχηεξν, ηνπ ηδίνπ ρξψκαηνο, πνπ θη απηφο
δέλεηαη κε εηδηθφ θιείζηξν. Σα θαξφηζηα κεηαθνξάο λα είλαη
θιεηζηά ηξνρήιαηα, δηαθνξεηηθά γηα ηα νηθηαθνχ ηχπνπ
απνξξίκκαηα θαη δηαθνξεηηθά γηα ηα κνιπζκαηηθά, κε ηελ
αληίζηνηρε ζήκαλζε θαη κε εηδηθφ ζχζηεκα απνξξνήο λεξνχ
ζηνλ ππζκέλα ηνπο.
Οη ζάθνη ζπιινγήο θαη ηα ραξηνθηβψηηα κνιπζκαηηθψλ δελ ζα
εθθελψλνληαη θαη δελ ζα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη, αιιά θάζε
θνξά ζα αληηθαζίζηαληαη κε θαζαξά.
Γελ επηηξέπεηαη ε εθθέλσζε ησλ απνξξηκκάησλ απφ ην έλα
κηθξφ δνρείν ζε άιιν κεγαιχηεξν.
Οη θάδνη ζπιινγήο ησλ απνξξηκκάησλ νηθηαθνχ θαη
κνιπζκαηηθνχ ηχπνπ ζα πιέλνληαη κε απνξξππαληηθφ θαη
απνιπκαληηθφ κία θνξά ην κήλα.
Σα απνξξίκκαηα (είηε κνιπζκαηηθνχ, είηε αζηηθνχ ηχπνπ) ΓΔΝ
ζέξλνληαη ζηνπο δηαδξφκνπο θαη δελ ζηνηβάδνληαη ζηνπο
αλειθπζηήξεο. Ζ κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηα
ηκήκαηα κέρξη ην ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο γίλεηαη
πάληα κε θιεηζηά ηξνρήιαηα.
Γελ γίλεηαη κεηαθφξησζε ησλ απνξξηκκάησλ.
Ο ρψξνο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ ζα
πξέπεη λα πιέλεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη θαζεκεξηλά ψζηε λα
βξίζθεηαη ζε άξηζηα επίπεδα θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο.

ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ- ΚΔΤΖ- ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΚΟΠΖ-ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ-ΑΠΟΘΖΚΖ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΒΑΔΗ ΑΡΥΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΗΔΗΝΖ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ/ΔΦΔΣ
ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ θαζεκεξηλά:
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Οη ρψξνη πξνεηνηκαζίαο λσπψλ θξεάησλ θαη ιαραληθψλ πξέπεη λα
είλαη ζαθψο δηαρσξηζκέλνη θαη νη πάγθνη εξγαζίαο, νη επηθάλεηεο
θνπήο θαη ηα εξγαιεία πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ θάζε
ρψξν.
Ο θαζαξηζκφο γίλεηαη θαζεκεξηλά κεηά ην πέξαο ηεο πξνεηνηκαζίαο
θαη ηειηθήο δηαλνκήο ησλ ηξνθίκσλ θαη ελδηάκεζα, αλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ιεξσζεί ην δάπεδν ή άιιεο επηθάλεηεο
κε ηξφθηκα ή πγξά
Ο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ γίλεηαη απφ ηε θνξπθή πξνο ηε
βάζε θαη απφ ηηο εμσηεξηθέο γσλίεο πξνο ην θέληξν γηα λα κελ
ζπζζσξεχεηαη ζθφλε ζηηο γσληέο.
Καζεκεξηλά θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη: καγεηξηθά ζθεχε
φπσο καραηξίδηα, ιαβίδεο, κεραλέο θνπήο θηκά, κίμεξ θαη
εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ,
πάγθνη εξγαζίαο, επηθάλεηεο θνπήο, ηξνρήιαηα εξκάξηα
απνζήθεπζεο θαγεηνχ, επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα
ρέξηα φπσο δηάθνξεο ιαβέο θαη δηαθφπηεο θαη ηέινο δάπεδα, ηνίρνη
Καζεκεξηλά θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη φινη νη θάδνη ησλ
απνξξηκκάησλ
Γχν θνξέο ην ρξφλν ή θαη ζπρλφηεξα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
θαζαξίδνληαη
θαη
απνιπκαίλνληαη:
ςεπδνξνθέο,
θαπάθηα
θιηκαηηζκνχ θαη θσηηζκνχ
Κάζε δχν εβδνκάδεο θαζαξίδνληαη επηκειψο ηα θίιηξα ησλ
απνξξνθεηήξσλ πάλσ απφ ηηο εζηίεο
Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαζ’ ππφδεημε ηνπ πξντζηάκελνπ ησλ
καγεηξείσλ γίλεηαη ζθνπγγάξηζκα ηνπ δαπέδνπ κε κεραλή ηξηβήο.
Καζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη θάζε κέξα νη ζθνπγγαξίζηξεο, ηα
παληά θαη ν θνπβάο θαζαξηφηεηαο θαη αθήλνληαη λα ζηεγλψζνπλ
γπξηζκέλα αλάπνδα. Υξεζηκνπνηνχκε μερσξηζηφ εμνπιηζκφ
θαζαξηφηεηαο γηα ηηο ηνπαιέηεο.
Σα απνξξππαληηθά, ηα απνιπκαληηθά θαη ν εμνπιηζκφο
θαζαξηφηεηαο απνζεθεχνληαη ζε ρψξν καθξηά απφ ην ρψξν
πξνεηνηκαζίαο θαη δηαλνκήο ηξνθίκσλ

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΜΑΓΔΗΡΗΚΧΝ ΚΔΤΧΝ - ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ
ΚΟΠΖ:
 απνκαθξχλνληαη θαη αθαηξνχληαη ππνιείκκαηα ηξνθίκσλ, βξσκηάο
θαη ιηπψλ κε πιχζηκν, ηξίςηκν θαη μέβγαικα. Υξεζηκνπνηείηαη
απνξξππαληηθφ κε ζθνπγγάξη ή βνχξηζα, μεβγάδνληαη κε θαζαξφ λεξφ
 απνιπκαίλνληαη ηα καγεηξηθά ζθεχε κε εκβάπηηζε ζε απνιπκαληηθφ
παξαγψγσλ ρισξίνπ δηαιπκέλν ζε ριηαξφ λεξφ ρσξίο ηε ρξήζε
ζθνπγγαξηνχ
 απνιπκαίλνληαη νη επηθάλεηεο κε θαζαξφ παλί εκβαπηηζκέλν ζε
απνιπκαληηθφ παξαγψγσλ ρισξίνπ δηαιπκέλν ζε ριηαξφ λεξφ
μεβγάδνληαη ζθεχε θαη επηθάλεηεο κε θαζαξφ λεξφ, ζηεγλψλνληαη ζηνλ
αέξα θαη απνζεθεχνληαη ζε θαζαξέο επηθάλεηεο.
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΦΗΛΣΡΧΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΟΤΕΗΝΑ:
 Βχζηζκα ζε δνρείν κε δεζηφ λεξφ θαη θαζαξηζηηθφ γηα λα
απνκαθξπλζνχλ ηα ιίπε.

20

ΑΔΑ: 6ΡΘΣΟΡΡ1-Κ22

18PROC003420420 2018-07-13

 Μνχιηαζκα γηα πεξίπνπ κία ψξα. Ξέβγαικα κε άθζνλν λεξφ
 ηέγλσκα θαη ηνπνζέηεζε ζηε ζέζε ηνπο_ Γίλεηαη θαζεκεξηλά
επηζηακέλε θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ, ελψ ν γεληθφο θαζαξηζκφο
γίλεηαη θάζε 15 εκέξεο.
 Ο θαζεκεξηλφο έιεγρνο γίλεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο
Γηαηξνθήο, ελψ παξάιιεινπο ειέγρνπο θάλεη θαη ην Γξαθείν Διέγρνπ
Λνηκψμεσλ.
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΑΠΟΘΖΚΧΝ (καγεηξείωλ θαη ηξνθίκωλ) θαη
ηξαπεδαξίαο:
Ο θαζαξηζκφο θαζεκεξηλά πεξηιακβάλεη:
1. θνχπηζκα ησλ δαπέδσλ κε ζάξσζξν.
2. Μεηαθίλεζε ησλ αληηθείκελσλ ρσξίο λα αιιάδνληαη νη ζέζεηο ηνπο.
3. Καζαξηζκφ ξαθηψλ
4. Καζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε ζε ξάθηα, ηνίρνπο, πφξηεο, θαπάθηα
θσηηζκνχ, ρψξνπο
πίζσ απφ αληηθείκελα, ςπγεία εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά, ζθνπγγάξηζκα δαπέδνπ.
Γεληθόο θαζαξηζκόο:
Ζ ζπρλφηεηα είλαη αλάινγε κε ην θφξην εξγαζίαο ηεο θνπδίλαο θαη ην
επίπεδν ηνπ θαζεκεξηλνχ θαζαξηζκνχ. Ο γεληθφο θαζαξηζκφο (ξάθηα
– αλνμείδσηεο επηθάλεηεο) γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο (κεληαία
ηνπιάρηζηνλ): ηα ξάθηα δχν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα, νη αλνμείδσηεο
επηθάλεηεο πιεζίνλ ηνπ εδάθνπο θάζε κέξα, νη αλνμείδσηεο επηθάλεηεο
– απνιχκαλζε (θαιφ μέβγαικα).
Οη εξγαζίεο γεληθνύ θαζαξηζκνύ πεξηιακβάλνπλ:
 Καζαξηζκφ θαη πιχζηκν θίιηξσλ θιηκαηηζκνχ.
 Καζαξηζκφ θαη πιχζηκν θίιηξσλ απαγσγψλ.
 Καζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε
ςεπδνξνθψλ, θαπάθηα
θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ηα θαπάθηα θσηηζκνχ.
 Πιχζηκν ηνηρνπνηίαο – πιαθηδίσλ κε ηζρπξφ απνξξππαληηθφ γηα
ιίπε.
 Πιχζηκν πάγθσλ θαη λεξνρπηψλ.
 Γεληθφ θαζαξηζκφ απνζεθψλ.
 Γεληθφ θαζαξηζκφ βεξαληψλ, πξεβαδηψλ, WC, θνηλ. ρψξσλ θά.
 Πιχζηκν θάδσλ απνξξηκκάησλ.
 Πιχζηκν ηξνρψλ φισλ ησλ ηξνρήιαησλ θνπδίλαο (ηξαπέδηα,
θαξφηζηα κεηαθνξάο δίζθσλ, πηαηνζήθεο θιπ).
 Γεληθφ θαζαξηζκφ ινηπψλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ
 θνχπηζκα θαη κεραληθφ πιχζηκν δαπέδσλ θαη ζραξψλ
δαπέδσλ.
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΚΑΗ ΓΑΠΔΓΧΝ ΜΑΓΔΗΡΗΧΝ
 Σν ηξνρήιαην θαζαξηζκνχ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη
απνθιεηζηηθά
θαη κφλν ζην ρψξν ησλ καγεηξείσλ
 Υξεζηκνπνηνχληαη θαζαξέο θαη ζηεγλέο ζθνπγγαξίζηξεο, θαζαξά
παληά θαη θνπβά
Υξεζηκνπνηείηαη απνιπκαληηθφ παξαγψγσλ ρισξίνπ δηαιπκέλν
ζε ριηαξφ λεξφ
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 Υξεζηκνπνηείηαη ζην ζθνπγγάξηζκα ε κέζνδνο ηνπ δηπινχ θνπβά
 Αιιάδεηαη ζπρλά ην λεξφ ηνπ θνπβά
 Αδεηάδεηε ην ρξεζηκνπνηεκέλν λεξφ ζε βαζχ λεξνρχηε θαη πφηε
ζεληπηήξα
 Μεηά ην ηέινο ηεο απνιχκαλζεο μεπιέλνληαη νη επηθάλεηεο θαη ηα
δάπεδα κε θαζαξφ λεξφ.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Γηνηθεηήο
Μπαληήο Αζαλάζηνο
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