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ΘΕΜΑ: Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν παροχι υπθρεςιών κακαριότθτασ των χώρων
του Εκνικοφ Κζντρου Αποκατάςταςθσ
Το ΔΣ του Νοςοκομείου ςτθν 17/24-07-2019, Θζμα 2, ςυνεδρίαςι του αποφάςιςε να διενεργιςει
πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ του ΕΚΑ για χρονικό
διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν, από 01/10/2019 ζωσ 31/12/2019.
Με αυτό το δεδομζνο καλοφνται εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο, να κατακζςουν
προςφορά για να αναλάβουν το ζργο τθσ κακαριότθτασ του ΕΚΑ για το αναφερόμενο χρονικό
διάςτθμα. Η πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί επίςθσ ςτο Ρρόγραμμα Διαφγεια και ςτον ιςτότοπο των
Νοςοκομείων ΕΚΑ και ΚΑΤ.
Ρροβλεπόμενθ μθνιαία δαπάνθ 18.833,33 € με ΦΡΑ 24% και ςυνολικι δαπάνθ 56.500,00€ με ΦΡΑ
24%.
Οι ενδιαφερόμενοι κα κατακζςουν τισ προςφορζσ τουσ ςτο Ρρωτόκολλο του ΕΚΑ τθν Τρίτθ
03/09/2019 ζωσ τισ 11:00π.μ. ςε ςφραγιςμζνο φάκελο και το άνοιγμα των προςφορϊν κα
πραγματοποιθκεί ςτισ 12:00μ.μ..
Οι προςφορζσ κα ανοιχκοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι παρουςία των εκπροςϊπων των εταιρειϊν και
τα αποτελζςματα κα υποβλθκοφν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Οι προςφορζσ κα υπολογιςτοφν βάςει τθσ υπουργικισ απόφαςθσ αρικμ. οικ. 4241/127 (ΦΕΚ: 173
Β΄/30-01-2019) και ελάχιςτο αποδεκτό διοικθτικό κόςτοσ και εργολαβικό όφελοσ 1% αντίςτοιχα.
2) Θα ςυνοδεφονται από Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι αποδζχονται τουσ όρουσ τθσ
πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.
3) Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να τθριςουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 68 του Ν.3863/2010
όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με το Ν. 4144/18-04-2013 άρκρο 22 και τον Ν.4488/2017 άρκρο 39.Β., και
να προςκομίςουν υποχρεωτικά ζνορκθ βεβαίωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου αυτϊν ενϊπιων
ςυμβολαιογράφου, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για παραβάςεισ τθσ
εργατικισ νομοκεςίασ «Υψθλισ» ςοβαρότθτασ ςφμφωνα με τουσ προαναφερόμενουσ Νόμουσ.
4) Δεν πρζπει να εμφανίηουν ηθμιά ςε καμία από τισ δφο (2) τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ.
Αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν ι άλλων ανάλογων επίςθμων
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λογιςτικϊν ςτοιχείων όταν δεν υπάρχει υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ, ςυνοδευόμενων από υπεφκυνθ
διλωςθ για τον κφκλο εργαςιϊν από παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ.
5) Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει δανειολθπτικι ικανότθτα (χρθματοδοτιςεισ), όχι
μικρότερθ του προχπολογιςμοφ (χωρίσ ΦΡΑ) τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.
Αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ βεβαιϊςεων αναγνωριςμζνων πιςτωτικϊν ιδρυμάτων για το φψοσ
των εγκεκριμζνων ορίων.
6) Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να προςκομίςει ζναν κατάλογο με τουλάχιςτον 3 ςυμβάςεισ
παρόμοιου αντικειμζνου (κακαριότθτα ςε δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ χϊρουσ) διάρκειασ τουλάχιςτον 8
μθνϊν, τουλάχιςτον ίςου προχπολογιςμοφ ζκαςτθ.
7) Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ και φορολογικισ ενθμερότθτασ – κετικό ιςολογιςμό τουλάχιςτον τελευταία
διετία .
8) Ριςτοποίθςθ ISO 9001 ,14001 , 18001.
9) Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ Κάλυψθσ γενικισ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων, με ετιςιο όριο
ευκφνθσ τθσ εταιρείασ κατϋ ελάχιςτον 5.000.000,00 €, για τυχόν ηθμιζσ που κα προκφψουν όπωσ
ατφχθμα –πτϊςθ κ.λ.π.
10) Ριςτοποιθτικό άςκθςθσ επαγγζλματοσ από οικείο επιμελθτιριο.
Ο Ανάδοχοσ είναι προςωπικά και εισ ολόκλθρο υπεφκυνοσ να αποηθμιϊςει το ΕΚΑ για κάκε ηθμιά που
κα υποςτεί εκ δόλου ι εξ αμελείασ του Αναδόχου ι των προςϊπων που χρθςιμοποιεί για τθν
εκπλιρωςθ των εκ τθσ παροφςασ ςυμβάςεωσ υποχρεϊςεων του, ευκυνόμενου επίςθσ ςε αποηθμίωςθ
του ΕΚΑ για κάκε αμζλεια αυτοφ ι των προςϊπων που χρθςιμοποιεί.
Ο Ανάδοχοσ κα δθλϊςει ρθτά και ανεπιφφλακτα ότι αναλαμβάνει πάςα ευκφνθ αςτικι και ποινικι,
δυνάμενθ να προκφψει εξαιτίασ τθσ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των κακθκόντων του προςωπικοφ του.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Για τον υπολογιςμό τθσ πίςτωςθσ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα εξισ δεδομζνα (επί
ποινι αποκλειςμοφ):
1. Ελάχιςτο αποδεκτό διοικθτικό κόςτοσ 1% .
2. Ελάχιςτο αποδεκτό εργολαβικό όφελοσ 1% .

ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΧΩΩΝ:


ΕΞΩΤ. ΧΩΟΙ = 21000 m2



ΕΣΩΤ. ΧΩΟΙ = 10.228 m2

Ο ανάδοχοσ κα παρζχει υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και απολφμανςθσ,
ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ του Ε.K.Α. 10.228 m2 και ωφζλιμουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ.
Α

Β
Γ

Υπόγειο (μαγειρεία,
τραπεηαρία, αποκικθ
τροφίμων, εργαςτιρια, ΤΕΙ,
Αποκικθ Υλικοφ,
Βιβλιοδεςία)
Ιςόγειο (όλοι οι χϊροι)
1οσ όροφοσ
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2οσ όροφοσ
Οικοτροφείο, πιςίνα, ΒΙΤΑ,
Ηνίοχοσ, Γυμναςτιριο
Δωμάτια ιατρϊν
Εξωτερικοί χϊροι-είςοδοιπεηοδρόμια-φρεάτια

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ / ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΙΑΣ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ

1. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει να παρζχει ςτο ΕΚΑ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και
απολφμανςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Διοίκθςθσ.
2. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει να παρζχει ςτο ΕΚΑ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και
απολφμανςθσ, ςφμφωνα με τον παρακάτω ΡΙΝΑΚΑ 1.

Α.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΧΕΣ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Θα ακολουκοφνται οι γενικζσ αρχζσ κακαριότθτασ, όπωσ αναφζρονται ςτισ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΕΝΛ),όπωσ αυτζσ περιγράφονται παρακάτω.
Α.2 ΚΑΘΗΜΕΙΝΟΣ- ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΧΩΟΥ
Ο κακαριςμόσ και απολφμανςθ εκτελείται κακθμερινά ςε όλουσ τουσ χϊρουσ και των
επιμζρουσ αυτϊν:
1. Θάλαμοι αςκενϊν, βοθκθτικοί χϊροι, τουαλζτεσ κά 1ου,2ου ορόφου
2. Αίκουςεσ αναμονισ
3. Γραφεία εργαηομζνων
4. Κλίνεσ ανάπαυςθσ προςωπικοφ
5. Μαγειρεία, αποκικεσ τροφίμων
6. Εργαςτιρια, ΤΕΙ, Χϊροι Φυςικοκεραπείασ, Εργοκεραπείασ, Κοινωνικι Υπθρεςία
7. Οικοτροφείο
8. Ριςίνα
9. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΤΑ, ΗΝΙΟΧΟΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΙΟ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
10.Εξωτερικοί & Κοινόχρθςτοι χϊροι (ειςόδουσ, λουτρά, ςκάλεσ και αςανςζρ,
τουαλζτεσ, διάδρομοι κά ,ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ΕΝΛ).Τα Τμιματα
παρατίκενται παρακάτω ςτον ΡΙΝΑΚΑ 1 (ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΕΚΑ).

α/α ΡΑΕΧΟΜΕΝΗ ΥΡΗΕΣΙΑ
1

Σκοφπιςµα - ςφουγγάριςµα δαπζδων,
καλάµων αςκενϊν και W/C,
υγρό ξεςκόνιςμα

2

Βεράντεσ-ξθρό ςκοφπιςµα - ςφουγγάριςµα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Κακθμερινά τουλάχιςτον μία φορά
ςε κάκε βάρδια
Κάκε εβδομάδα
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δαπζδων
Κοινόχρθςτα WC

4

Αποκομιδι Απορριμμάτων

4-5 φορζσ ανά βάρδια
Κακθμερινά, τουλάχιςτον δφο φορζσ
ςτθν πρωινι βάρδια και μια
φορά το απόγευμα.
Κακθμερινά δφο φορζσ το πρωί
και δφο φορζσ το απόγευμα και
ςε κάκε νζο αςκενι.
Κακθμερινά

Κακαριότθτα-απολφμανςθ καλάμων
Αςκενϊν, ςκοφπιςμα, ςφουγγάριςμα,
αποκομιδι, απορριμμάτων
Κοινόχρθςτοι χϊροι, κλιμακοςτάςια,
αςανςζρ
Εξωτερικοί χϊροι ειςόδων
Κλινικζσ που λειτουργοφν
Κακαριςμόσ Υαλοπινάκων (τηαμιϊν) όλων
των κτιρίων του ΕΚΑ

5

6
7
8
9
10

Κακθμερινά
Κακθμερινά
Μθνιαίωσ
Σφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Ε.Κ.Α.

Χϊροι που δεν λειτουργοφν

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΒΑΔΙΑ (ΔΕΥΤΕΑ-ΡΑΑΣΚΕΥΗ)
ΚΛΙΝΙΚΗ

ΦΙΑΡ Αϋ κλινικι
ΦΙΑΡ Βϋ κλινικι
Εξωτερικά Ιατρεία - Εργαςτιρια
Οικοτροφείο – Κοιτϊνεσ ιατρϊν &
(Β.Ι.Τ.Α. – ΗΝΙΟΧΟΣ – Βιβλιοδεςία – ΓυμναςτιριοΚακαριςμόσ υαλοπινάκων)
Διοίκθςθ-Ρφλθ-Είςοδοι Ιςόγειου-Φαρμακείο,
Φυςικοκεραπεία, Εργοκεραπεία, Ριςίνα,
Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων
Αίκρια-Εξωτερικοί χϊροι, Βοθκθτικοί χϊροι,wc,
AναψυκτιριοKυλικείου, Αυτόχπθρζτθςθ, Κοινωνικι
Υπθρεςία, Γραφείο Γενικοφ Υλικοφ.
Κακαριςτισ για όλα τα Τμιματα

Μαγειρεία- Τραπεηαρία-Αποκικθ Τροφίμων

ΡΩΙ

ΑΡΟΓΕΥΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ

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

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

2
(07:00-12:00)

1
(06:00- 12:00)
3
(07:00-12:00)
2
(08:00-14:00)
(10:00-16:00)

2

1
(13:00- 19:00)
2
3

2

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΙΑΚΑ-ΑΓΙΕΣ)
ΚΛΙΝΙΚΗ

ΡΩΙ

ΦΙΑΡ Αϋ κλινικι

1
(07:00-13:00)

ΦΙΑΡ Βϋ κλινικι

1
(07:00-13:00)

ΑΡΟΓΕΥΜΑ

1
(13:00-19:00)

ΣΥΝΟΛΟ

3
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Κοιτϊνεσ ιατρϊν-ΟικοτροφείοΜαγειρεία-Τραπεηαρία

1
(10:00-16:00)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1
4

Α.3 ΕΞΩΤΕΙΚΟΙ ΧΩΟΙ-ΑΙΘΙΑ -ΑΡΟΚΟΜΙΔΗ ΣΚΟΥΡΙΔΙΩΝ
 Δφο φορζσ/εβδομάδα κακαριότθτα χϊρου (ςκοφπιςμα, αλλαγι κάδων, ςκάρεσ απορροισ
όμβριων υδάτων κά.) Σκοφπιςμα με ςκοφπεσ βεντάλιεσ ςιδερζνιεσ. Μια φορά βδομάδα
κακαριςμόσ με πλυςτικό μθχάνθμα.


Δφο φορζσ το μινα κακαριότθτα ςτον ευρφτερο περιβάλλοντα χϊρο.

Α.4 ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΙΚΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ –
ΧΩΟΣ ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ
 Τισ θμζρεσ τθσ αποκομιδισ, το ψυγεία μολυςματικϊν κα κακαρίηεται με πιεςτικό μθχάνθμα
και κα απολυμαίνεται, ςφμφωνα τισ οδθγίεσ ΕΛΝ
 Ο χϊροσ αποκικευςθσ των αςτικοφ τφπου αποβλιτων κα κακαρίηεται κακθμερινά και μία
φορά τθ βδομάδα ο κακαριςμόσ κα γίνεται με πιεςτικό μθχάνθμα, τθν ίδια μζρα κακαριςμοφ
του ψυκτικοφ καλάμου αποκικευςθσ μολυςματικϊν.

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Β.1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ
 Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να διακζτει τον κατάλλθλο για τισ πιο πάνω εργαςίεσ
εξοπλιςμό (μθχανιματα –υλικά). Η παράδοςθ του εξοπλιςμοφ κα γίνεται με τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ.
 Το Νοςοκομείο παρζχει ςτον ανάδοχο χϊρο για τθν φφλαξθ των εργαλείων, των
μθχανθμάτων και υλικϊν κακαριότθτασ, κακϊσ επίςθσ και αποδυτιρια για το προςωπικό
του. Ο ανάδοχοσ οφείλει να διατθρεί τθν τάξθ και τθν κακαριότθτα των χϊρων αυτϊν και
να τουσ επιςτρζψει μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ. Ο ανάδοχοσ
ζχει υποχρζωςθ να αδειάηει τουσ χϊρουσ που του παραςχζκθκαν για τθν εργαςία του με
δικά του ζξοδα, μόλισ αυτά ηθτθκοφν από το Νοςοκομείο. Ο εργοδότθσ δεν ευκφνεται για
κλοπι ι φκορά για οποιοδιποτε των αντικειμζνων που φζρνει ι ζχει αποκθκευμζνα ο
ανάδοχοσ και οι υπάλλθλοι του ςτο χϊρο του νοςοκομείου.
 Ο εργολάβοσ πρζπει να διακζτει κατ’ ελάχιςτο ςε άριςτθ κατάςταςθ:
 8 καρότςια καμαριζρασ κλειςτά με κουβάδεσ,
 1 καρότςι μεταφοράσ ςκουπιδιϊν,
 1 καρότςι κλειςτό μεταφοράσ μολυςματικϊν αποβλιτων,
 1 πλυςτικό-πιεςτικό μθχάνθμα,
 1 επαγγελματικι θλεκτρικι ςκοφπα,
 1 μθχανι περιςτροφικι για αφαίρεςθ παρκετίνθσ, κρυςταλοποίθςθσ &
γυαλίςματοσ,
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 8 ςυςτιματα διπλοφ κουβά,
 πλυντιριο-ςτεγνωτιριο για το κακθμερινό πλφςιμο και ςτζγνωμα του υλικοφ
πολλαπλϊν χριςεων (μάπεσ, πανάκια, ςφουγγαρίςτρεσ κά).
 Ο εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι επαρκισ για τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου και να
διατθρείται ςε άριςτθ κατάςταςθ. Να μθν προκαλοφν φκορζσ ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον
εξοπλιςμό του νοςοκομείου. Για τον λόγο αυτό πρζπει να υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ
ςτθν οποία να φαίνονται τα διατικζμενα μθχανιματα και ο εξοπλιςμόσ (τφποσ ποςότθτα,
είδοσ).
 Για κάκε προϊόν κακαριςμοφ απαιτείται να είναι εγκεκριμζνα από το Γενικό Χθμείο του
κράτουσ. Για κάκε προϊόν απολφμανςθσ να υπάρχει άδεια ζγκριςθσ κυκλοφορίασ από τον
ΕΟΦ &CE mark επιςιμανςθ.
 Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλα τα ζξοδα που αφοροφν τθν παροχι υπθρεςιϊν του,
όπωσ αναλαμβάνει τθν προμικεια των υλικϊν κακαριότθτασ:
 μαφρεσ ςακοφλεσ απορριμμάτων χονδρζσ άριςτθσ ποιότθτασ διαφόρων
μεγεκϊν,
 ςακοφλεσ μικροφ μεγζκουσ για καλάκια γραφείων,
 Σακοφλεσ πράςινεσ ανακφκλωςθσ, ανκεκτικζσ, & πλαςτικοφσ ςφικτιρεσ για το
δζςιμο αυτϊν,
 γάντια πολλαπλϊν χριςεων χονδρά-επαγγελματικά για τθ μεταφορά
αποβλιτων ι μιασ χριςεωσ διαφορετικϊν χρωμάτων,
 ςπάτουλεσ,
 ςυρμάτινα ςφουγγάρια,
 πανάκια ειδικά,
 ςκοφπεσ,
 ςφουγγαρίςτρεσ,
 αντιςτατικά πανάκια μιασ χριςθσ για ςκοφπιςμα,
 διάφορα απορρυπαντικά,
 αφαιρετικό αλάτων,
 γυαλιςτικό δαπζδων/επιφανειϊν, τηαμιϊν κά,
 πινακίδεσ προειδοποίθςθσ επικινδυνότθτασ,
 ςτολζσ προςωπικοφ κά.
 Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν προμικεια απολυμαντικϊν, τα οποία κα επιλζγονται
πάντα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ΕΝΛ, και πρζπει να εξαςφαλίηει τθν πλιρθ επάρκεια
κάλυψθσ των αναγκϊν του Νοςοκομείου.
 Το Νοςοκομείο κα προμθκεφει τον ανάδοχο με χαρτί υγείασ, χειροπετςζτεσ, ςαποφνι
χειρόσ και ςάκουσ μολυςματικϊν απορριμμάτων. Το τμιμα επιςταςίασ κα είναι υπεφκυνο
για τθ διάκεςθ των παραπάνω ειδϊν. Η ανάδοχοσ εταιρία είναι υπεφκυνθ για τον τακτικό
και επαναλαμβανόμενο εφοδιαςμό με υλικά χαρτί, χαρτοπετςζτεσ, ςαποφνι κά, ςε όλουσ
τουσ χϊρουσ του νοςοκομείου.
 Η Διοίκθςθ του νοςοκομείου ζχει δικαίωμα να ηθτιςει αλλαγι των ςκευαςμάτων, εφ'
όςον απαιτθκεί από το Γραφείο Λοιμϊξεων.

Β.2. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΡΟΣ ΤΙΤΟΥΣ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται:
 να μιςκοδοτεί το προςωπικό τθσ και να καταβάλει ςτο ΙΚΑ τισ εργοδοτικζσ αςφαλιςτικζσ
ειςφορζσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, με ευκφνθ και ζξοδά τθσ, κακϊσ και ςτουσ
φορείσ επικουρικισ αςφάλιςθσ, εφόςον υπάρχουν.
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 υποχρεοφται να υποβάλει προσ ζλεγχο κάκε μινα, ονομαςτικζσ καταςτάςεισ ςτθν
αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςία, οι οποίεσ κα εμφανίηουν τα ονόματα των εργαηομζνων
που απαςχολεί ο ανάδοχοσ ςτο Νοςοκομείο.
 να γνωςτοποιεί εγγράφωσ ςτο απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό ότι ουδεμία
εξάρτθςθ ι εργαςιακι ςχζςθ ζχουν με το Νοςοκομείο. Το Νοςοκομείο δεν κα ζχει καμία
νομικι ςχζςθ με το προςωπικό του αναδόχου, οφτε κα αναλάβει καμία εργαςιακι ι άλλθ
ςχζςθ αςτικισ ι ποινικισ ευκφνθσ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ. Οι υπάλλθλοι τθσ εταιρείασ
φζρουν τθν ευκφνθ για οποιαδιποτε ενζργειά τουσ που αντιβαίνει ςτον ποινικό κϊδικα.
 υποχρεοφται ςτθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ εργατικισ και
αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, αναφορικά με τθν παροχι εργαςίασ του προςωπικοφ του,
ιδίωσ δε ωσ προσ τθν καταβολι των αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί
να είναι κατϊτερεσ των προβλεπομζνων από τθν οικεία κλαδικι Σ.Σ.Ε, τθν τιρθςθ του
νομίμου ωραρίου, των όρων υγιεινισ και αςφάλειασ κά. Ραράβαςθ τθσ υποχρζωςθσ
αυτισ δίνει το δικαίωμα ςτο Νοςοκομείο για μονομερι καταγγελία τθσ ςυμβάςεωσ και
κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου
 Το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ οποιουδιποτε
εργαηομζνου με κατάλλθλο αντικαταςτάτθ, ςε περίπτωςθ που ο εργαηόμενοσ αποδειχκεί
ανεπαρκισ ςτθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του ι δεν τθριςει τθν κατάλλθλθ
επαγγελματικι ςυμπεριφορά και τισ οδθγίεσ των αρμοδίων οργάνων του Νοςοκομείου.
 Ο ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με το γραφείο επιςταςίασ του νοςοκομείου, πριν τθν
ανάλθψθ τθσ εργαςίασ καταρτίηει πρόγραμμα με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του νοςοκομείου &
ΕΝΛ για τθν κακαριότθτα και τθν απολφμανςθ των χϊρων.
 υποχρεοφται να υποβάλλει μθνιαίο πρόγραμμα εργαςίασ του προςωπικοφ, ςτο οποίο
κα εμφανίηεται το ωράριο και οι θμζρεσ εργαςίασ κάκε υπαλλιλου ονομαςτικά/τμιμα. Το
πρόγραμμα κα κοινοποιείται ςτον προϊςτάμενο του τμιματοσ επιςταςίασ, δζκα μζρεσ
πριν τθν ζναρξθ του επόμενου μινα και ςτθν επιτροπι αξιολόγθςθσ παρεχόμενων
υπθρεςιϊν κακαριότθτασ, που κα ορίςει θ Διοίκθςθ. Κάκε 1θ του μινα το τμιμα
επιςταςίασ κα κοινοποιεί το μθνιαίο πρόγραμμα εργαςίασ ςτουσ προϊςταμζνουσ των
τμθμάτων του νοςοκομείου.
 Το προςωπικό κα είναι μόνιμο για κάκε νοςθλευτικό τμιμα δεν κα μετακινείται κατά τθ
διάρκεια τθσ βάρδιασ και δεν κα εναλλάςςεται. Αλλαγζσ κα γίνονται μόνο μετά από
ενθμζρωςθ του Ρροϊςτάμενου του Γραφείου Επιςταςίασ και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ
αυτοφ.
 Η απαςχόλθςθ του προςωπικοφ κα γίνεται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και
ςφμφωνα με το πρόγραμμα που ζχει κακοριςκεί ςτον πίνακα κατανομισ προςωπικοφ
Ραράρτθμα Ι.
 Ο ανάδοχοσ κακθμερινά, κα υποβάλει θμεριςια
κατάςταςθ παρουςίασ
εργαηομζνων/τμιμα ςτον προϊςτάμενο του τμιματοσ Επιςταςίασ, μζχρι τθν τοποκζτθςθ
θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ παρουςιϊν από το νοςοκομείο. Σε
περίπτωςθ ςυςτθματικισ απουςίασ προςωπικοφ και μθ τιρθςθσ του προβλεπόμενου
προγράμματοσ, το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και
κιρυξθσ του αναδόχου ωσ ζκπτωτου.
 Ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν άμεςθ εποπτεία του προςωπικοφ του. Ο ανάδοχοσ
πρζπει να φροντίηει για τθν ζγκαιρθ ανάλθψθ υπθρεςίασ από τουσ υπαλλιλουσ του και
για τθν αποχϊρθςι τουσ από το Νοςοκομείο, μετά το τζλοσ τθσ εργαςίασ τουσ.
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ εργατικισ
και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, αναφορικά με τθν παροχι εργαςίασ του προςωπικοφ του,
ιδίωσ δε ωσ προσ τθν καταβολι των αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί
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να είναι κατϊτερεσ των προβλεπομζνων από τθν οικεία κλαδικι Σ.Σ.Ε, τθν τιρθςθ του
νομίμου ωραρίου, των όρων υγιεινισ και αςφάλειασ κλπ. Επιςθμαίνεται, ότι ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται εμπρόκεςμα να καταβάλει, εντόσ του πρϊτου δεκαιμερου, τισ μθνιαίεσ
αποδοχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ. Ραράβαςθ και αςυνζπεια, ωσ προσ τισ αναφερκείςεσ
υποχρεϊςεισ του, δίνει το δικαίωμα ςτο Νοςοκομείο για μονομερι καταγγελία τθσ
ςυμβάςεωσ και κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
 Κατά τθν παροχι υπθρεςιϊν από τον ανάδοχο, δεν πρζπει να παρακωλφεται θ
λειτουργία του Νοςοκομείου οφτε να ενοχλοφνται αςκενείσ, προςωπικό και επιςκζπτεσ.
 Για κάκε παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία που κα επιςθμανκεί ςτον ανάδοχο κα
επιβάλλεται ποινικι ριτρα ίςθ με ποςοςτό 10%, παρακρατοφμενθσ από τθν μθνιαία
αμοιβι/τμιμα.
 Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
αυξθμζνεσ απαιτιςεισ που ςυνεπάγεται θ παροχι υπθρεςιϊν ςτο χϊρο ενόσ
Νοςθλευτικοφ Ιδρφματοσ.
 Σε κάκε περίπτωςθ το Νοςοκομείο δικαιοφται να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο χωρίσ
άλλθ διατφπωςθ.

Β.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΕΓΟΛΗΡΤΙΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ
Η ανάδοχοσ εταιρία υποχρεοφται:
 για τθν κακαριότθτα τραπεηαρίασ, μαγειρείων και τθσ αποκικθσ τροφίμων να ζχει
αυςτθρά και μόνο ςυγκεκριμζνο προςωπικό, το οποίο δεν κα αναμειγνφεται ςε καμία
περίπτωςθ με τθν παραςκευι και διανομι τροφίμων. Θα αςχολείται με τθνκακαριότθτα
των χϊρων παραςκευισ τουσ, βοθκθτικοφσ χϊρουσ, τουαλζτεσ και δεν κα εναλλάςςεται ςε
καμία περίπτωςθ με το προςωπικό που αςχολείται με τον κακαριςμό των ςκευϊν.
 το προςωπικό κα φζρει ομοιόμορφθ, ευπρεπι, άριςτθ και κατάλλθλθ για τθν φφςθ και
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ενδυμαςία (παντελόνι, φόρμα ι κουςτοφμι, παποφτςια, μάςκεσ,
γυαλιά) και ςε επάρκεια από πλευράσ αρικμοφ ςτολϊν ανά άτομο, ϊςτε αυτι να αλλάηεται
κακθμερινά και κάκε φορά που αυτι λερωκεί. Επιπλζον κα είναι ίδια από πλευράσ
ποιότθτασ και χρϊματοσ και κα φζρει ςτο πζτο κονκάρδα με ζνδειξθ «ΟΝΟΜΑ
ΕΓΑΖΟΜΕΝΟΥ & ΦΙΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ». Δεν κα γίνεται χριςθ ενδυμαςίασ και υλικϊν του
Νοςοκομείου.
 το προςωπικό του ςυνεργείου δεν πρζπει να αλλάηει ςυχνά. Θα είναι ςε μόνιμεσ κζςεισ
εργαςίασ και κα αλλάηει μόνο εάν υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ λόγοσ και εφόςον υπάρχει
αντικαταςτάτθσ, που κα γνωρίηει τισ ιδιαιτερότθτεσ του αντίςτοιχου χϊρου.
 να τθρεί πάντοτε τισ εκάςτοτε ςχετικζσ διατάξεισ ςχετικά με τθν υγιεινι και αςφάλεια των
εργαηομζνων και είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε
ατφχθμα που τυχόν ςυμβεί ςτο προςωπικό του.
 το προςωπικό κα πρζπει να ζχει άψογθ ςυμπεριφορά προσ τρίτουσ, να είναι υγιζσ, γεγονόσ
που αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ κεωρθμζνου βιβλιαρίου υγείασ από τισ αρμόδιεσ
αρχζσ. Το προςωπικοφ πρζπει να ζχει εμβολιαςτεί για Ηπατίτιδα Β και για Τζτανο. Ο
εμβολιαςμόσ γίνεται με ευκφνθ του εργοδότθ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ
ΥΡΑΛΛΗΛΩΝ ι με ζξοδα των ταμείων τουσ που είναι αςφαλιςμζνοι ι ςε περίπτωςθ μθ
χοριγθςθσ των εμβολίων από τα ταμεία τουσ με ζξοδα του αναδόχου. Μετά τθν
ολοκλιρωςθ του εμβολιαςμοφ είναι υποχρεωμζνοσ ο ανάδοχοσ να παραδϊςει
πιςτοποιθτικά εμβολιαςμοφ ςτθν ΕΝΛ.
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 το προςωπικό κακαριότθτασ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν
υγιεινι και αςφάλειά του και ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά
και αςτικά για κάκε ατφχθμα που τυχόν προκφψει.
 αλλοδαποί μποροφν να απαςχολθκοφν μόνο εφόςον ζχουν ζγγραφα παραμονισ και εργαςίασ
ςτθν Ελλάδα, το οποίο να ομιλεί καλά τθν ελλθνικι γλϊςςα, ϊςτε να είναι δυνατι θ
ςυνεννόθςθ και θ κατανόθςθ των οδθγιϊν που του δίνονται
 ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του
για κζματα που αφοροφν τθ χριςθ των υλικϊν κακαριότθτασ, κανόνεσ υγιεινισ και
αςφάλειασ.
11.να αποκακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ ι παράλειψθ και πλθμμελι εργαςία που κα
παρατθρείται και γνωςτοποιείται ςε αυτόν από τα αρμόδια όργανα του Νοςοκομείου. Ο
ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ κάκε είδουσ ηθμιάσ ι βλάβθσ που
κα προκλθκεί ςτο προςωπικό ι ςτισ κτιριακζσ και άλλεσ εγκαταςτάςεισ του Νοςοκομείου ι
ςε οιονδιποτε τρίτο, εφόςον αυτι οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του προςωπικοφ του ι των
εργαςιϊν του.
12. να γνωςτοποιεί ζγγραφα ςτο απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό ότι ουδεμία εξάρτθςθ
ι εργαςιακι ςχζςθ ζχουν με το Νοςοκομείο. Το Νοςοκομείο δεν κα τελεί ςε καμία απολφτωσ
νομικι ςχζςθ με το προςωπικό του αναδόχου, οφτε κα αναλάβει καμία ζμμεςθ ι άμεςθ
υποχρζωςθ οποιαςδιποτε φφςεωσ ζναντι του προςωπικοφ που ςυνδζεται με τον εργολιπτθ
με εργαςιακι ι άλλθ ςχζςθ και ζναντι του οποίου υπεφκυνοσ ωσ εργοδότθσ κα είναι ο
ανάδοχοσ και μόνο. Επίςθσ το Νοςοκομείο δεν κα φζρει καμία αςτικι ι ποινικι ευκφνθ ςε
περίπτωςθ ατυχιματοσ λόγω πλθμμελοφσ κακαριότθτασ των κακοριηομζνων χϊρων (θ οποία
βαρφνει αποκλειςτικά τον ανάδοχο).

Β.4. ΚΑΘΗΜΕΙΝΗ ΤΗΗΣΗ ΡΑΟΥΣΙΩΝ- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 το προςωπικό του αναδόχου υποχρεοφται να υπογράφει κακθμερινά ςε κατάςταςθ
παρουςίασ, τόςο κατά τθν προςζλευςθ, όςο και κατά τθν αποχϊρθςθ με ςαφι αναφορά
του ωραρίου εργαςίασ, μζχρι τθν εγκατάςταςθ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ωρομζτρθςθσ
από τον εργοδότθ.

Β.5. ΥΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΓΟΔΟΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ/ΜΗΝΙΑΙΑ
13. να υποβάλει ςτο Νοςοκομείο ονομαςτικζσ μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ, οι οποίεσ κα
εμφανίηουν όλα τα μιςκολογικά ςτοιχεία και τα ςτοιχεία Εκνικότθτασ του προςωπικοφ του
εργολάβου, που απαςχολείται ςτο νοςοκομείο.
14. να ενθμερϊνει τον προϊςτάμενο του τμιματοσ επιςταςίασ του Νοςοκομείου για κάκε
νζα πρόςλθψθ προςωπικοφ
15. να εγγυάται για τθν καλι εκτζλεςθ εργαςίασ με προςοχι και επιμζλεια και κα είναι
υπεφκυνοσ ζναντι του Νοςοκομείου για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κακαριότθτασ ςτουσ χϊρουσ
που κα του ανατεκοφν για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και τθσ τυχόν παράταςθσ για
όλεσ τισ θμζρεσ του ζτουσ.
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Β.6. ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΑ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ

16. να ςυλλζγει τα απορρίμματα, κακϊσ και τα μπάηα από τουσ χϊρουσ παραγωγισ τουσ
ςτα ειδικά container, από όλουσ τουσ χϊρουσ και τα κτίρια του νοςοκομείου και άμεςθ
μεταφορά τουσ με όχθμα ςτο χϊρο προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων, ςφμφωνα με
τισ οδθγίεσ τθσ ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ.
Τα μολυςματικά απορρίμματα (χαρτοκιβϊτια) κα τοποκετοφνται ςτουσ ειδικοφσ ψυκτικοφσ
καλάμουσ.
17. να διακζτει πλαςτικζσ ανκεκτικζσ ςακοφλεσ μαφρου χρϊματοσ, από υλικό χωρίσ PVC ι
παράγωγα του. Στισ μαφρεσ κα τοποκετοφνται τα οικιακοφ τφπου – κοινά απορρίμματα. Τα
μολυςματικά απορρίμματα αρχικά κα ςυλλζγονται ςε ειδικά χαρτοκιβϊτια, τα οποία κα τα
προμθκεφεται από το Νοςοκομείο.
Β.7. ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚΟ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ISO
18. να κατακζςει επικυρωμζνθ φωτοτυπία πιςτοποιθτικοφ ποιότθτασ τθσ εργαςίασ (ISO),
ςε περίπτωςθ που θ ανάδοχοσ εταιρία εδρεφει ςτο εξωτερικό θ επικφρωςθ να είναι
μεταφραςμζνθ από αρμόδια αρχι.
Γ. ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ
Ανάλογα µε τθ χριςθ του χϊρου κακορίηεται θ ςυχνότθτα του κακαριςμοφ και τθσ
απολφμανςθσ, όπωσ φαίνεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ. Ανεξαρτιτωσ αυτϊν, ςε κάκε
περίπτωςθ, για κάκε εργαςία και κάκε χϊρο εργαςίασ κακορίηεται από το ΕKΑ ο χρόνοσ
παροχισ αυτισ, κακϊσ επίςθσ και οι ϊρεσ ζναρξθσ και λιξθσ αυτισ. Οι εργαςίεσ
κακαριςμοφ γίνονται ςτα χρονικά διαςτιματα που δεν εμποδίηεται θ λειτουργία των
χϊρων του ΕΚΑ.

ΩΑΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ:
Κοινόχρθςτοι χώροι: Κακθμερινά από 06:00 µζχρι 13:00 και 13:00 μζχρι 19:00.
Νοςθλευτικά τµιµατα - δωμάτια νοςθλείασ: Κακθμερινόσ κακαριςμόσ από 06:00 µζχρι
13:00. Απογευματινό ςκοφπιςμα - ςφουγγάριςμα και αποκομιδι απορριμμάτων από 13:00
µζχρι 19:00.
Οικοτροφείο- Κοιτώνεσ Ιατρών: Κακθμερινόσ κακαριςµόσ από 7:00 μζχρι 12:00 ΒΙΤΑ –

ΗΝΙΟΧΟΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΙΟ- ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΡΙΝΑΚΩΝ
(ΤΖΑΜΙΩΝ) όλων των κτιρίων του ΕΚΑ: Κακαριςµόσ από 7:00 μζχρι 12:00 (Κατόπιν
υποδείξεων του Ε.Κ.Α.)
Μαγειρεία – Τραπεηαρία: Κακθμερινά γενικόσ κακαριςμόσ από 10:00 ζωσ 16:00.
Αποκικθ τροφίμων: Κακθμερινζσ εργαςίεσ από 07:00 μζχρι 13:00
Γραφεία και λοιποί χώροι του ιςογείου: Κακθμερινζσ εργαςίεσ από 06:00 µζχρι 12:00 και
13:00 μζχρι 19:00.
Απογευματινι αποκομιδι απορριμμάτων και κάλυψθ εκτάκτων αναγκϊν.
Εξωτερικά Ιατρεία – Εργαςτιρια: από 07:00 ζωσ 13:00
Κακαριςτζσ : από 07:00 ζωσ 12:00
Οι γενικοί κακαριςμοί κα γίνονται μθνιαία κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν προϊςταμζνθ ι τον
υπεφκυνο του κάκε τμιματοσ.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Στισ περιπτώςεισ που υπάρχουν διαφορετικζσ κατθγορίεσ εργαςιών, π.χ. ςε ζνα όροφο
να απαιτείται κακαριςμόσ καλάμου, κακαριςμόσ γραφείων, κακαριςμόσ κοινοχριςτων
χώρων κλ.π., είναι προφανζσ ότι κα πρζπει να γίνει ςυντονιςμόσ και να εξαςφαλιςτεί θ
αλλθλουχία εκτζλεςθσ των εργαςιών.
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ (CHECKLIST)

Ο μθνιαίοσ ζλεγχοσ εκτελοφμενων υπθρεςιϊν κακαριςμοφ τθσ κάκε οργανικισ
μονάδασ του νοςοκομείου, κα γίνεται από τουσ προϊςταμζνουσ όλων των τμθμάτων. Θα
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό ζντυπο ελζγχου και κα το ςτζλνουν ςτο email τθσ οριςκείςασ
επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ εργαςιϊν κακαριότθτασ ςτο τζλοσ του κάκε
μινα.

Το ζργο τθσ Επιτροπισ είναι θ παρακολοφκθςθ και θ ποιοτικι παραλαβι των
εργαςιϊν, που ζχουν ανατεκεί ςτο ςυνεργείο κακαριότθτασ, για τα κτιρια ςτα οποία
ςτεγάηονται οι υπθρεςίεσ του νοςοκομείου. Η αξιολόγθςθ τθσ επιτροπισ κα τεκμθριϊνεται
από τισ μθνιαίεσ αναφορζσ ελζγχου των προϊςταμζνων κλινικϊν-τμθμάτων.

Η κλίμακα αξιολόγθςθσ των εργαςιϊν κακαριότθτασ κα βαςίηεται ςε 4 επίπεδα
βακμολόγθςθσ (πολφ καλι=4, καλι=3, μζτρια=2, ακατάλλθλθ=1):

Βακμόσ 4=τθροφνται όςα προβλζπονται ςτισ προδιαγραφζσ και θ γενικι εικόνα του
κακαριςμοφ είναι πολφ καλι

Βακμόσ 3=υπάρχουν ορατζσ παραλιψεισ που είναι επουςιϊδεισ ι μθ κρίςιμεσ,
γενικά τθροφνται όςα προβλζπονται ςτισ προδιαγραφζσ

Βακμόσ 2= υπάρχουν παραλιψεισ που είναι ςθμαντικζσ ςτισ επί μζρουσ εργαςίεσ
ςε ςχζςθ με τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ υψθλοφ κινδφνου

Βακμόσ 1=υπάρχουν ςοβαρζσ παραλιψεισ ςε ςχζςθ με τουσ όρουσ του
διαγωνιςμοφ υπάρχουν παράπονα αςκενϊν, ςυνοδϊν και προςωπικοφ.

Η επιτροπι εφόςον διαπιςτϊνει τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν για τισ οποίεσ
ζχει εκδοκεί το υπό πλθρωμι τιμολόγιο, κα ςυντάςςει το πρωτόκολλο παραλαβισ και κα
το παραδίδει ςτον Ρροϊςτάμενο Επιςταςίασ.

Σε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται πλθμμελισ κακαριςμόσ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ
του νοςοκομείου (βακμόσ 1) ι μζρουσ αυτϊν (βακμόσ 2,3) μετά από ειςιγθςθ τθσ ΕΡΡ, θ
Διοίκθςθ ζχει το δικαίωμα να εφαρμόςει τα ακόλουκα:
ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΗΤΕΣ - ΕΚΡΤΩΣΕΙΣ
1. Για κάκε παράβαςθ όρου ςφμβαςθσ, όπωσ πχ. ζλλειψθ προςωπικοφ, παραλείψεισ
πλθμμελοφσ εργαςίασ κ.α. ο εργολάβοσ κα υπόκειται αρχικά ςε ζγγραφθ επίπλθξθ ςτθν
οποία κα καλείται να απολογθκεί εγγράφωσ από τον φορζα (Νοςοκομείο), ςτθ ςυνζχεια κα
ςυνταχκεί πρακτικό από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και παραλαβισ εργαςιϊν το οποίο
και κα εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Τθν αμζςωσ επόμενθ περίπτωςθ παράβαςθσ
όρου ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο κα του επιβλθκεί πρόςτιμο ίςο με το 5% τθσ μθνιαίασ
αποηθμίωςθσ. Τθν τρίτθ περίπτωςθ παράβαςθσ όρου ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο κα του
επιβλθκεί πρόςτιμο ίςο με το 10% τθσ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ. Τθν δε τζταρτθ φορά
παράβαςθσ όρου τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
2. Σε κάκε περίπτωςθ αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα ενόσ μθνόσ και δεν ςυμμορφϊνεται ο
ανάδοχοσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ τθσ ανάκεςθσ και θ εργαςία δεν
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παραςχεκεί ι παραςχεκεί πλθμμελϊσ για το διάςτθμα αυτό, τότε ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
3. Για τθ διαδικαςία και τισ ςυνζπειεσ τθσ ζκπτωςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου
34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου».
4. Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο ανάδοχοσ
αποδείξει ότι θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε υπαιτιότθτα του ανακζτοντοσ
ι του φορζα διεξαγωγισ.
5. Η κιρυξθ κατά τα ανωτζρω του αναδόχου ωσ εκπτϊτου γίνεται από τθν Ανακζτουςα
Αρχι αηθμίωσ.
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ΕΝΤΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
1θ Υ.ΡΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τμιμα

Ημ/νία

ΒΕΒΑΙΩΣΗΥΡΗΕΣΙΩΝΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών Καθαριότητος

Ρροσ :

Το επίπεδο κακαριότθτασ το μινα ………………………….. του Τμιματοσ κρίκθκε:

Σθμειώςτε με

√ ςτο αντίςτοιχο τετράγωνο

ΑΡΟΔΕΚΤΟ
ΜΗ ΑΡΟΔΕΚΤΟ

Ραρατθριςεισ μθ αποδεκτισ κακαριότθτασ
Σθμειϊςτε με

√ ςτο αντίςτοιχο τετράγωνο ςφμφωνα με τθ ςειρά που αναφζρονται μζςα

ςτθν παρζνκεςθ.





ΧΩΟΣ (δωμάτιο-γραφείο-τουαλζτα-βοθκθτικοί χϊροι)
ΕΡΙΦΑΝΕΙΕΣ (ζπιπλα-πάγκοι-εξοπλιςμόσ-νιπτιρεσ)
ΔΑΡΕΔΟ (ςκοφπιςμα-ςφουγγάριςμα-απορρίμματα)
ΚΟΙΝΟΧΗΣΤΟΣ ΧΩΟΣ (ςαλόνι-ςκάλεσ-τουαλζτεσ-μπαλκόνια)
Τι προτείνεται για να ζχουμε καλφτερθ κακαριότθτα?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
(υπογραφι)
Αποςτολι email
13

ΡΟΛΥ ΚΑΛΗ 4

ΚΑΛΗ 3

ΜΕΤΙΑ 2

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 1

ΣΥΝΟΛΟ

Υπογραφι Ρροζδρου

Μελών
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ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΟΣ

ΣΥΝΕΓΕΙΑ ΕΡΙΣΚΕΥΩΝ

ΛΟΙΡΟΙ ΧΩΟΙ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ(ΦΥΣΙΚΟΘΕΑΡΕΙΑ, ΡΙΣΙΝΑ,
ΕΓΟΘΕΑΡΕΙΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΥΡΗΕΣΙΑ)

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ-ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΡ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ-ΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΒΙΤΑ, ΗΝΙΟΧΟΣ

ΧΩΟΙ ΡΟΣΩΙΝΗΣ ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΕΣ

ΟΙΚΤΟΦΕΙΟ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΙΟ,
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

ΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΡΛΥΝΤΗΙΑ ΑΦΕΙΑ-ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ

ΦΑΜΑΚΕΙΟ

ΜΑΓΕΙΕΙΑ –ΤΑΡΕΖΑΙΑ-ΑΡΟΘΗΚΗ
ΤΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΙΑΤΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΦΙΑΡ
( ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΧΩΟΙ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΗΣΤΟΙ ΧΩΟΙ,
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΕΡΙΡΕΔΟ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ

ΡΕΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ
ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΗΙΟ

ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΗΙΟ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΤΟΡΗ ΡΑΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Εργαςιών Κακαριότθτοσ
(CHECKLIST)
Ριςτοποιείται ότι το επίπεδο κακαριότθτασ το μινα …………………………..
κρίκθκε με βάςει τθν κλίμακα βακμολογίασ/τμιμα:

ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
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Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΑΙΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΟΟΦΟ- ΚΛΙΝΙΚΕΣΤΜΗΜΑΤΑ
Ραρατίκεται ενδεικτικά ΡΙΝΑΚΑΣ με το πρόγραμμα κακαριότθτασ των χϊρων του ΕΚΑ για
τζςςερισ μινεσ, τα ωράρια εργαςίασ, τον αρικμό των ατόμων που κα απαςχολοφνται, ο
οποίοσ κα τθρείται πιςτά και να δφναται να τροποποιθκεί ανάλογα των μελλοντικϊν
αλλαγϊν των χϊρων του Νοςοκομείου. Επίςθσ να δφναται να τροποποιθκεί το ωράριο
προςζλευςθσ – αποχϊρθςθσ των εργαηομζνων για τθν καλφτερθ κάλυψθ των αναγκϊν του
Νοςοκομείου και μετά από ςυνεννόθςθ με τουσ αρμόδιουσ του Νοςοκομείου.
Με βάςθ τον ςυγκεκριμζνο πίνακα κα καταρτίηεται θ κατάςταςθ παρουςίασ του
προςωπικοφ που κα αναφζρει τα ονόματα με τισ υπογραφζσ των ατόμων που
απαςχολοφνται, το ωράριο τουσ και ο χϊροσ απαςχόλθςθσ.
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ΕΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΟ 01/10/2019 ΕΩΣ 31/12/2019

ΧΩΟΙ

Άτομα

Κακθμερινζσ
Ρρωί κ απόγευμα
Ϊρεσ
ανά
Μζρεσ
Ϊρεσ
μζρα

1οσ Προφοσ

(Β΄ ΦΙΑΡ)

2

13

65

845

2οσ Προφοσ

(Α΄ ΦΙΑΡ)

2

13

65

845

2

12

65

780

1

6

65

390

2

10

65

650

2

12

65

780

3

15

65

975

Γραφεία Διοικθτικισ& όλοι οι
χώροι του ιςογείου
Εξωτερικά Ιατρεία (Υπόγειο)
+εργαςτιρια
Οικοτροφείο, BITA, ΗΝΙΟΧΟΣ,
KοιτώνεσIατρών, Τυπογραφείο,
Γυμναςτιριο.
Αποκικθ τροφίμων-ΜαγειρείαΤραπεηαρία
Ψυγείο Μολυςματικών Χώροσ
οικιακών απορριμμάτων, Γενικών
κακθκόντων + Εξωτερικοί Χώροι

Άτομα

3

1

Σάββατα
Ρρωί κ απόγευμα
Ϊρεσ
ανά
Μζρεσ
Ϊρεσ
μζρα
9

13

117

9

15

135

9

13

117

9

15

135

6

13

78

6

15

90

5.265
Α. Γενικό ςφνολο

18

Κυριακζσ -ΑΓΙΕΣ
Ρρωί κ απόγευμα
Ϊρεσ
ανά
Μζρεσ
Ϊρεσ
μζρα

312

360

5.937
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΕΝΛ)

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

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΧΕΣ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Σφμφωνα με τισ διεκνείσ οδθγίεσ CDC 2007 όλοι οι χϊροι ενόσ νοςθλευτικοφ
ιδρφματοσ απαιτοφν κακθμερινι φροντίδα (routinesanitation).
Σκοπόσ τθσ κακαριότθτασ ςτο νοςοκομειακό χϊρο πρζπει να είναι:
 θ διατιρθςθ του χϊρου αιςκθτικά κακαροφ
 φροντίδα για τθν αποφυγι τθσ παραμζνουςασ υγραςίασ και τθσ ανάπτυξθσ
μοφχλασ (fungalproliferation).
 θ αυςτθρότατθ εφαρμογι πρακτικϊν, ϊςτε να αποφεφγεται θ δθμιουργία
ςκόνθσ ι θ ανακφκλωςθ τθσ (πχ. απαγόρευςθ του ςτεγνοφ ςκουπίςματοσ,
χριςθ θλεκτρικισ ςκοφπασ μόνο ςε χϊρουσ που δεν υπάρχουν αςκενείσ).
 εφαρμογι ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν απολφμανςθσ ςε περιπτϊςεισ
ατυχθμάτων, όπωσ π.χ. διαςπορά αίματοσ και άλλων βιολογικϊν υγρϊν.
 όλοι οι χϊροι πρζπει να ςκουπίηονται πριν από το ςφουγγάριςμα.
 απαγορεφεται το ςκοφπιςμα με κοινι ςκοφπα, γιατί φορτίηει τθν
ατμόςφαιρα με μικρόβια. Ππου χρθςιμοποιείται (μόνον εξωτερικοί χϊροι) κα
πρζπει να βρζχεται με νερό πριν από το ςκοφπιςμα και κατά τακτά χρονικά
διαςτιματα, ϊςτε να διατθρείται νοτιςμζνθ κακ’ όλθ τθν διάρκεια του
ςκουπίςματοσ.
 χρθςιμοποιοφνται πάντα, κατά τθν διάρκεια τθσ κακαριότθτασ γάντια
κουηίνασ (χοντρά) και μόνον.
 χρθςιμοποιοφνται διαφορετικά γάντια, από τουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ κατά
τον κακαριςμό τθσ τουαλζτασ.
 προθγείται ο κακαριςμόσ, ζπεται θ απολφμανςθ.
 ςε καμία περίπτωςθ δεν αναμιγνφεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό.
 κακαριότθτα από ΨΗΛΑ προσ τα ΧΑΜΗΛΑ.
 πρϊτα οι πιο κακαροί χϊροι, δθλ. οι διάδρομοι και οι κοινόχρθςτοι χϊροι,
μετά οι κάλαμοι νοςθλείασ και τζλοσ οι κάλαμοι όπου νοςθλεφονται
αςκενείσ με πολυανκεκτικά μικρόβια.
 κάλαμοι όπου νοςθλεφονται αςκενείσ με μειωμζνθ αντίςταςθ ςτισ
λοιμϊξεισ, κα πρζπει να κακαρίηονται πριν από τουσ υπόλοιπουσ καλάμουσ
με ξεχωριςτό εξοπλιςμό και υλικά κακαριςμοφ.
 κάλαμοι όπου νοςθλεφονται αςκενείσ με πολυανκεκτικά μικρόβια
κακαρίηονται και απολυμαίνονται με ιδιαίτερο εξοπλιςμό, τελευταίοι.

ΣΕΙΑ ΕΓΑΣΙΩΝ
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 Άδειαςμα όλων των κάδων απορριμμάτων ςτουσ καλάμουσ, ςτα γραφεία
και ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ με αλλαγι τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ.
 Σκοφπιςμα των εςωτερικϊν χϊρων & βεραντϊν-κοινόχρθςτων.
 Σφουγγάριςμα με νερό και ςαποφνι ι απορρυπαντικό δαπζδου, ξζβγαλμα
με κακαρό νερό και πζραςμα με διάλυμα απολυμαντικοφ όπου
χρειάηεται.
 Υγρό ξεςκόνιςμα των επίπλων των γραφείων.
 Κακαριςμόσ των νιπτιρων, μπανιερϊν, τουαλετϊν WC με ςκόνθ
κακαριότθτασ και το κατάλλθλο διάλυμα χλωρίνθσ.
 Δάπεδα των μπουχοφμ και τουαλετϊν, ςφουγγάριςμα με νερό και
ςαποφνι, ξζβγαλμα και απολφμανςθ με απολυμαντικό ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ.
 Τοποκζτθςθ κακαροφ υλικοφ, χαρτιοφ υγείασ, ςαποφνι, χειροπετςζτεσ
 Στουσ καλάμουσ των αςκενϊν εναλλακτικά ο κακαριςμόσ κα γίνεται με
πανιά εμβαπτιςμζνα ςε απορρυπαντικό τα οποία απομακρφνονται μετά τθ
χριςθ. Με τον τρόπο αυτό εμποδίηεται θ μεταφορά ρφπων από τον ζνα
κάλαμο αςκενϊν ςτον άλλο.

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ EΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (πρότυπα
κακαριότθτασ– CDC 2007)
 Kακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ με απορρυπαντικό
 Χριςθ ενόσ απολυμαντικοφ ανάλογα με τθν υφι τθσ επιφάνειασ και
βακμόσ μόλυνςθσ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον κακαριςμό δίνεται ςτισ
επιφάνειεσ που αγγίηονται ςυχνά με τα χζρια του προςωπικοφ ι των
αςκενϊν όπωσ: πόμολα, κουδοφνια κλιςθσ, ερειςίνωτα, πλθκτρολόγια,
κάγκελα κρεβατιϊν, αντλίεσ αλκοολοφχων διαλυμάτων, επιφάνειεσ
ιατρικοφ εξοπλιςμοφ κλπ. Για τθν κακαριότθτα των επιφανειϊν
χρθςιμοποιοφνται μικροί κάδοι κακαριςμοφ και πανάκια τα οποία είναι
διαφορετικοφ χρϊματοσ, κοινοφ ανά ςετ (πανάκι-κάδοσ). Ρροτείνεται, για
να εξαςφαλιςτεί θ αποκλειςτικι χριςθ του ανά χϊρο και ανά εργαςία
προτείνονται:
κόκκινο/τουαλζτεσ,
κίτρινο/επιφάνειεσ
καλάμων
νοςθλείασ, πράςινο/ςτάςθ νοςθλευτϊν – γραφεία ιατρϊν, μπλε/γραφεία
 Η κακαριότθτα των επιφανειϊν πρζπει να γίνεται με υγρό κακάριςμα και
όχι με ςτεγνό ξεςκόνιςμα. Κατά τον υγρό κακαριςμό δεν πρζπει να μζνουν
υπολείμματα νεροφ ι αποτυπϊματα λεκζδων παρά θ ελάχιςτθ υγραςία
που απαιτείται για να δράςει το απολυμαντικό και να ςτεγνϊςει ςε λίγα
λεπτά.
 Η κακαριότθτα γίνεται από τισ υψθλότερεσ προσ τισ χαμθλότερεσ
επιφάνειεσ, με φορά από πάνω προσ τα κάτω και από το κακαρό ςθμείο
προσ το ακάκαρτο.
 Σε κάκε βάρδια χρθςιμοποιείται κακαρό πανάκι κακαριςμοφ.

ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ - ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΡΛΟΥ ΚΟΥΒΑ
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Κουβάσ κόκκινοσ (κουβάσ κακαριότθτοσ), 8 lit χλιαρό νερό τθσ βρφςθσ με
απορρυπαντικό.
Κουβάσ μπλε (κουβάσ ξεβγάλματοσ), 8 lit νερό τθσ βρφςθσ.
Βουτάμε τθν ςφουγγαρίςτρα ςτον κόκκινο κουβά.
Στφβουμε και ςτθ ςυνζχεια κακαρίηουμε ζνα κομμάτι πατϊματοσ.
Ξεπλζνουμε τθ ςφουγγαρίςτρα ςτο μπλε κουβά και ςτφβουμε καλά.
Βουτάμε τθ ςφουγγαρίςτρα ςτον κόκκινο κουβά.
Στφβουμε και ςυνεχίηουμε το ςφουγγάριςμα κατά τον ίδιο τρόπο.
Σε περίπτωςθ μολυςματικοφ καλάμου θ ςφουγγαρίςτρα κα
χρθςιμοποιείται μόνο ςτο ςυγκεκριμζνο χϊρο. Επίςθσ κα δοκοφν
αναλυτικζσ οδθγίεσ από τθν Επιτροπι Μολυςματικϊν Λοιμϊξεων.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ
Συγκεκριμζνα:
 Μπλε και μπλε κουβαδάκι για τα γραφεία
 Κίτρινο και κίτρινο κουβαδάκι για τουσ πάγκουσ των Εργαςτθρίων
 Ρράςινο και πράςινο κουβαδάκι για τουσ νιπτιρεσ
 οη με κόκκινο ςφουγγάρι και κόκκινο κουβαδάκι για τισ τουαλζτεσ
 Ρράςινα ι μπλε ςφουγγάρια για άλλεσ χριςεισ π.χ. τοίχουσ
Απορρυπαντικά
 Γάντια κακαριότθτασ, ελαςτικά χονδρά και ελαςτικά μιασ χριςεωσ.
 Τα απολυμαντικά δεν αναμιγνφονται ποτζ με άλλα απορρυπαντικά γιατί
χάνουν τθν απολυμαντικι τουσ δράςθ. Επίςθσ κάνουν χθμικζσ ενϊςεισ και
ανακυμιάςεισ.

ΔΙΑΚΙΣΗ ΧΩΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΟΣ

ΕΓΑΣΤΗΙΑ
 Επιβάλλεται θ άμεςθ αποκομιδι των μολυςματικϊν απορριμμάτων από το
χϊρο.
 Ρρϊτα κακαρίηονται τα γραφεία και οι κοινόχρθςτοι χϊροι.
 Σκοφπιςμα ςκοφπα από φφαςμα με κρόςςια (μάπα).
 Κακαρίηονται και απολυμαίνονται ςχολαςτικά οι επιφάνειεσ (πάγκοι κ.α.).
 Ρλζνονται - απολυμαίνονται νεροχφτεσ και βρφςεσ.
 Ακολουκεί ςφουγγάριςμα με το ςφςτθμα διπλοφ κουβά.
 Για οποιαδιποτε εξειδικευμζνθ εργαςία το προςωπικό κακαριότθτοσ
ενθμερϊνεται και εκπαιδεφεται μετά από ςυνεννόθςθ του Δ/ντοφ του
Εργαςτθρίου και του υπεφκυνου του ςυνεργείου κακαριότθτοσ .
 Η γενικι κακαριότθτα γίνεται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Ρροϊςταμζνθ/ο
του τμιματοσ.
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ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ


Το ςκοφπιςμα ςυςτινεται να γίνεται με ςκοφπα από φφαςμα με
κρόςςια (μάπα) ι παρκετζηα με πανί πολλαπλϊν χριςεων (αλλαγι από
κάλαμο ςε κάλαμο ι ςτον ίδιο κάλαμο ανάλογα με τθν ρυπαρότθτά τουσ), είτε
με αντιςτατικό πανί μιασ χριςθσ.

Σφουγγάριςμα με το ςφςτθμα διπλοφ κουβά.

Σε κάκε τρόλεϊ απαιτείται να υπάρχει πλαςτικοποιθμζνο ζντυπο με τισ
οδθγίεσ χριςθσ και τισ αραιϊςεισ των απορρυπαντικϊν και απολυμαντικϊν
διαλυμάτων που χρθςιμοποιοφνται κακϊσ επίςθσ και να διατίκενται εφχρθςτοι
δοςομετρθτζσ για κάκε τρόλεϊ.

‘Πςον αφορά τον κακαριςμό καλάμου απομόνωςθσ ο εξοπλιςμόσ
κακαριότθτασ δεν χρθςιμοποιείται ςε άλλουσ χϊρουσ. Οι τεχνικζσ
κακαριότθτασ (μζκοδοσ- διαδικαςία) δε διαφζρουν από αυτζσ των άλλων
χϊρων. Η διαφορά ςυνίςταται ςτθν αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ απολφμανςθσ των
επιφανειϊν που αγγίηονται ςυχνά. Σε περίπτωςθ λοίμωξθσ από ςπορογόνα
βακτιρια χρθςιμοποιοφνται ςποροκτόνα απολυμαντικά. Το προςωπικό
κακαριότθτασ πρζπει να χρθςιμοποιεί τουσ προςτατευτικοφσ φραγμοφσ
(γάντια, μάςκα, ρόμπα) για τθν προςταςία του ανάλογα με το είδοσ τθσ
απομόνωςθσ. Ο επαναχρθςιμοποιοφμενοσ εξοπλιςμόσ πλζνεται και
απολυμαίνεται. Κακαρίηονται επιμελϊσ όλεσ οι επιφάνειεσ και ςτθ ςυνζχεια
απολυμαίνονται. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτισ οριηόντιεσ επιφάνειεσ και ςε
αυτζσ που αγγίηονται ςυχνά. Οι κάκετεσ επιφάνειεσ κακαρίηονται με φορά από
πάνω προσ τα κάτω. Μετά το τζλοσ τθσ εργαςίασ ο εξοπλιςμόσ κακαριότθτασ
φροντίηεται όπωσ και ςτθν κακθμερινι κακαριότθτα. Η κακαριότθτα του
δωματίου απομόνωςθσ γίνεται χρονικά ςτο τζλοσ τθσ κακαριότθτασ των άλλων
δωματίων.

Ο γενικόσ κακαριςμόσ δωματίου γίνεται μετά το εξιτιριο του αςκενοφσ.

ΚΟΙΝΟΧΗΣΤΟΙ ΧΩΟΙ- ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ – ΜΡΑΛΚΟΝΙΑ-ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Διενεργείται:
 Σκοφπιςμα με ςκοφπα από φφαςμα με κρόςςια (μάπα).
 Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια ι Wettex των κακιςμάτων,
τραπεηιδίων, περβάηια παρακφρων.
 Ρλζνονται τα δοχεία απορριμμάτων και τοποκετοφνται ςακοφλεσ.
 Σφουγγάριςμα.
 Ρεριοδικά κακαρίηονται τα φωτιςτικά εφόςον κρικεί απαραίτθτο από τθν
προϊςταμζνθ του τμιματοσ.
 Οι ψφκτεσ πλζνονται κακθμερινά µε απορρυπαντικό.
 Τηάμια παρακφρων 2 φορζσ μθνιαίωσ.
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 Το νυχτερινό ςφουγγάριςμα ςτισ ςκάλεσ κα πρζπει να ζχει τελειϊςει ςτισ
06:00 π.μ.

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ- ΜΡΟΧΟΥΜ

Αποκομιδι απορριμμάτων χρθςιμοποιϊντασ τα κόκκινα ελαςτικά
γάντια.

Σαπουνίηονται τα καλάκια των απορριμμάτων φροντίηοντασ για καλό
ξζβγαλμα με νερό και ςτζγνωμα.
 Ακολουκεί κακάριςμα με απολυμαντικι διάλυςθ με τθν εξισ ςειρά,
πλακάκια, φωτιςτικά, χειρολαβζσ, εγκαταςτάςεισ υγιεινισ (νιπτιρασ –
ντουηιζρα – λεκάνθ), δάπεδο.
 Συνοπτικά, απαιτείται κακαριςμόσ ξζπλυμα -απολφμανςθ για ότι υπάρχει
ςτθν τουαλζτα και χριςθ πολλϊν πανιϊν για τον νιπτιρα-μπαταρίεσ-κικθ
χειροπετςετϊν-ςαπουνοκικθ και τθ λεκάνθ-κάδο απορριμμάτων-πιγκάλ
 Ακολουκεί ςφουγγάριςμα με ςφςτθμα διπλοφ κουβά
 Ο κάδοσ με το απολυμαντικό αδειάηετε ςτθν επόμενθ τουαλζτα.
 Η ςφουγγαρίςτρα κα είναι αποκλειςτικά για τισ τουαλζτεσ και δεν κα
χρθςιμοποιείται ςε άλλουσ χϊρουσ.
 Τα διαλφματα χλωρίνθσ προσ απολφμανςθ δαπζδου, επιφανειϊν και
αντικειμζνων να ετοιμάηονται άμεςα προ τθσ χριςθσ και να
χρθςιμοποιοφνται το ςυντομότερο δυνατόν για να εξαςφαλίηεται θ
δραςτικότθτα.

ΑΡΟΙΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΑ






Κατά τθν ςυλλογι των απορριμμάτων και τισ διαδικαςίεσ κακαριότθτασ
το προςωπικό κακαριότθτασ πρζπει να χρθςιμοποιεί κατάλλθλα γάντια.
Φορϊντασ τα γάντια δεν επιτρζπεται να αγγίηονται πόμολα, κρεβάτια,
τθλζφωνα, κ.α.
Οι ανελκυςτιρεσ που κα χρθςιμοποιοφνται για τθν μεταφορά των
απορριμμάτων και τροφίμων πρζπει να διατθροφνται πάντα κακαροί
(κακαρίηονται πάντα πριν τθ μεταφορά τροφίμων και μετά τθ
μεταφορά απορριμμάτων).
Τα χαρτοκιβϊτια κλείνονται (αφοφ γεμίςουν μζχρι τα ¾) με τα ειδικά
κλείςτρα και μεταφζρονται ςε κλειςτά τροχιλατα. Εξωτερικά να
αναγράφεται θ θμερομθνία και το τμιμα προζλευςθσ. Αν κάποιοσ
ςάκοσ ζχει διαρροι υγρϊν, κα τοποκετείται ςε δεφτερο, του ιδίου
χρϊματοσ, που κι αυτόσ δζνεται με ειδικό κλείςτρο. Τα καρότςια
μεταφοράσ να είναι κλειςτά τροχιλατα, διαφορετικά για τα οικιακοφ
τφπου απορρίμματα και διαφορετικά για τα μολυςματικά, με τθν
αντίςτοιχθ ςιμανςθ και με ειδικό ςφςτθμα απορροισ νεροφ ςτον
πυκμζνα τουσ.
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Οι ςάκοι ςυλλογισ και τα χαρτοκιβϊτια μολυςματικϊν δεν κα
εκκενϊνονται και δεν κα επαναχρθςιμοποιοφνται, αλλά κάκε φορά κα
αντικακίςτανται με κακαρά.
Δεν επιτρζπεται θ εκκζνωςθ των απορριμμάτων από το ζνα μικρό
δοχείο ςε άλλο μεγαλφτερο.
Οι κάδοι ςυλλογισ των απορριμμάτων οικιακοφ και μολυςματικοφ
τφπου κα πλζνονται με απορρυπαντικό και απολυμαντικό μία φορά το
μινα.
Τα απορρίμματα (είτε μολυςματικοφ, είτε αςτικοφ τφπου) ΔΕΝ ςζρνονται
ςτουσ διαδρόμουσ και δεν ςτοιβάηονται ςτουσ ανελκυςτιρεσ. Η μεταφορά των
απορριμμάτων από τα τμιματα μζχρι το χϊρο προςωρινισ αποκικευςθσ
γίνεται πάντα με κλειςτά τροχιλατα.
Δεν γίνεται μεταφόρτωςθ των απορριμμάτων.
Ο χϊροσ προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων κα πρζπει να
πλζνεται και να απολυμαίνεται κακθμερινά ϊςτε να βρίςκεται ςε
άριςτα επίπεδα κακαριότθτασ και υγιεινισ.

ΜΑΓΕΙΕΙΑ- ΣΚΕΥΗ- ΕΡΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΟΡΗΣ-ΤΑΡΕΖΑΙΑ-ΑΡΟΘΗΚΗ ΤΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΑΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΦΙΜΩΝ/ΕΦΕΤ














ΜΑΓΕΙΕΙΑ κακθμερινά:
Οι χϊροι προετοιμαςίασ νωπϊν κρεάτων και λαχανικϊν πρζπει να είναι
ςαφϊσ διαχωριςμζνοι και οι πάγκοι εργαςίασ, οι επιφάνειεσ κοπισ και τα
εργαλεία πρζπει να είναι αποκλειςτικά για τον κάκε χϊρο.
Ο κακαριςμόσ γίνεται κακθμερινά μετά το πζρασ τθσ προετοιμαςίασ και
τελικισ διανομισ των τροφίμων και ενδιάμεςα, αν κατά τθ διάρκεια τθσ
προετοιμαςίασ λερωκεί το δάπεδο ι άλλεσ επιφάνειεσ με τρόφιμα ι υγρά
Ο κακαριςμόσ των επιφανειϊν γίνεται από τθ κορυφι προσ τθ βάςθ και από
τισ εξωτερικζσ γωνίεσ προσ το κζντρο για να μθν ςυςςωρεφεται ςκόνθ ςτισ
γωνιζσ.
Κακθμερινά κακαρίηονται και απολυμαίνονται: μαγειρικά ςκεφθ όπωσ
μαχαιρίδια, λαβίδεσ, μθχανζσ κοπισ κιμά, μίξερ και εξωτερικζσ και εςωτερικζσ
επιφάνειεσ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, πάγκοι εργαςίασ, επιφάνειεσ κοπισ,
τροχιλατα ερμάρια αποκικευςθσ φαγθτοφ, επιφάνειεσ που ζρχονται ςε
επαφι με τα χζρια όπωσ διάφορεσ λαβζσ και διακόπτεσ και τζλοσ δάπεδα,
τοίχοι
Κακθμερινά κακαρίηονται και απολυμαίνονται όλοι οι κάδοι των
απορριμμάτων
Δφο φορζσ το χρόνο ι και ςυχνότερα ανάλογα με τισ ανάγκεσ κακαρίηονται
και απολυμαίνονται: ψευδοροφζσ, καπάκια κλιματιςμοφ και φωτιςμοφ
Κάκε δφο εβδομάδεσ κακαρίηονται επιμελϊσ τα φίλτρα των απορροφθτιρων
πάνω από τισ εςτίεσ
Ανάλογα με τισ ανάγκεσ κακ’ υπόδειξθ του προϊςτάμενου των μαγειρείων
γίνεται ςφουγγάριςμα του δαπζδου με μθχανι τριβισ. Κακαρίηονται και
απολυμαίνονται κάκε μζρα οι ςφουγγαρίςτρεσ, τα πανιά και ο κουβάσ
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κακαριότθτασ και αφινονται να ςτεγνϊςουν γυριςμζνα ανάποδα.
Χρθςιμοποιοφμε ξεχωριςτό εξοπλιςμό κακαριότθτασ για τισ τουαλζτεσ.
Τα απορρυπαντικά, τα απολυμαντικά και ο εξοπλιςμόσ κακαριότθτασ
αποκθκεφονται ςε χϊρο μακριά από το χϊρο προετοιμαςίασ και διανομισ
τροφίμων
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ - ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΟΡΗΣ:

 απομακρφνονται και αφαιροφνται υπολείμματα τροφίμων, βρωμιάσ και λιπϊν
με πλφςιμο, τρίψιμο και ξζβγαλμα. Χρθςιμοποιείται απορρυπαντικό με
ςφουγγάρι ι βοφρτςα, ξεβγάηονται με κακαρό νερό
 απολυμαίνονται τα μαγειρικά ςκεφθ με εμβάπτιςθ ςε απολυμαντικό
παραγϊγων χλωρίου διαλυμζνο ςε χλιαρό νερό χωρίσ τθ χριςθ ςφουγγαριοφ
 απολυμαίνονται οι επιφάνειεσ με κακαρό πανί εμβαπτιςμζνο ςε απολυμαντικό
παραγϊγων χλωρίου διαλυμζνο ςε χλιαρό νερό ξεβγάηονται ςκεφθ και
επιφάνειεσ με κακαρό νερό, ςτεγνϊνονται ςτον αζρα και αποκθκεφονται ςε
κακαρζσ επιφάνειεσ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΩΝ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ:
 Βφκιςμα ςε δοχείο με ηεςτό νερό και κακαριςτικό για να απομακρυνκοφν τα
λίπθ.
 Μοφλιαςμα για περίπου μία ϊρα. Ξζβγαλμα με άφκονο νερό
 Στζγνωμα και τοποκζτθςθ ςτθ κζςθ τουσ_ Γίνεται κακθμερινά επιςταμζνθ
κακαριότθτα του χϊρου, ενϊ ο γενικόσ κακαριςμόσ γίνεται κάκε 15 θμζρεσ.
 Ο κακθμερινόσ ζλεγχοσ γίνεται από τον Υπεφκυνο του Τμιματοσ Διατροφισ,
ενϊ παράλλθλουσ ελζγχουσ κάνει και το Γραφείο Ελζγχου Λοιμϊξεων.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΑΡΟΘΗΚΩΝ (μαγειρείων και τροφίμων) και τραπεηαρίασ:
Ο κακαριςμόσ κακθμερινά περιλαμβάνει:
1. Σκοφπιςμα των δαπζδων με ςάρωκρο.
2. Μετακίνθςθ των αντικείμενων χωρίσ να αλλάηονται οι κζςεισ τουσ.
3. Κακαριςμό ραφιϊν
4. Κακαριςμό και απολφμανςθ ςε ράφια, τοίχουσ, πόρτεσ, καπάκια φωτιςμοφ,
χϊρουσ πίςω από αντικείμενα, ψυγεία εςωτερικά και εξωτερικά,
ςφουγγάριςμα δαπζδου.
Γενικόσ κακαριςμόσ:
Η ςυχνότθτα είναι ανάλογθ με το φόρτο εργαςίασ τθσ κουηίνασ και το επίπεδο του
κακθμερινοφ κακαριςμοφ. Ο γενικόσ κακαριςμόσ (ράφια – ανοξείδωτεσ επιφάνειεσ)
γίνεται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ (μθνιαία τουλάχιςτον): τα ράφια δφο (2) φορζσ τθν
εβδομάδα, οι ανοξείδωτεσ επιφάνειεσ πλθςίον του εδάφουσ κάκε μζρα, οι ανοξείδωτεσ
επιφάνειεσ – απολφμανςθ (καλό ξζβγαλμα).
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Οι εργαςίεσ γενικοφ κακαριςμοφ περιλαμβάνουν:
 Κακαριςμό και πλφςιμο φίλτρων κλιματιςμοφ.
 Κακαριςμό και πλφςιμο φίλτρων απαγωγϊν.
 Κακαριςμό και απολφμανςθ
ψευδοροφϊν, καπάκια κλιματιςτικϊν
μθχανθμάτων και τα καπάκια φωτιςμοφ.
 Ρλφςιμο τοιχοποιίασ – πλακιδίων με ιςχυρό απορρυπαντικό για λίπθ.
 Ρλφςιμο πάγκων και νεροχυτϊν.
 Γενικό κακαριςμό αποκθκϊν.
 Γενικό κακαριςμό βεραντϊν, πρεβαηιϊν, WC, κοιν. χϊρων κά.
 Ρλφςιμο κάδων απορριμμάτων.
 Ρλφςιμο τροχϊν όλων των τροχιλατων κουηίνασ (τραπζηια, καρότςια
μεταφοράσ δίςκων, πιατοκικεσ κλπ).
 Γενικό κακαριςμό λοιπϊν βοθκθτικϊν χϊρων
 Σκοφπιςμα και μθχανικό πλφςιμο δαπζδων και ςχαρϊν δαπζδων.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΡΕΔΩΝ ΜΑΓΕΙΙΩΝ

 Το τροχιλατο κακαριςμοφ πρζπει να χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά
και μόνο ςτο χϊρο των μαγειρείων
 Χρθςιμοποιοφνται κακαρζσ και ςτεγνζσ ςφουγγαρίςτρεσ, κακαρά πανιά
και κουβά
Χρθςιμοποιείται απολυμαντικό παραγϊγων χλωρίου διαλυμζνο ςε χλιαρό
νερό
 Χρθςιμοποιείται ςτο ςφουγγάριςμα θ μζκοδοσ του διπλοφ κουβά
 Αλλάηεται ςυχνά το νερό του κουβά
 Αδειάηετε το χρθςιμοποιθμζνο νερό ςε βακφ νεροχφτθ και πότε ςε νιπτιρα
 Μετά το τζλοσ τθσ απολφμανςθσ ξεπλζνονται οι επιφάνειεσ και τα
δάπεδα με κακαρό νερό.

ΑΚΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΑΦΟ

Ο Διοικθτισ
Μπαντισ Ακανάςιοσ
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