ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα : Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών

Χαϊδάρι: 07-10-2021
Αριθμ. πρωτ.: 28047

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ:

Τους Ενδιαφερόμενους
Προμηθευτές
& Ενώσεις αυτών

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΨΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΩΝ

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη:
1.

Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Τον Ν. 4412/8-8-2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και τις
τροποποιήσεις αυτού
3. Την αριθμ. πρωτ.: 4978/15.12.15 Εγκύκλιο της Ε.Π.Υ με θέμα: «Εγκύκλιος
αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων,
όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ.
που ελήφθησαν κατά την υπ’ αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της
(θέμα 1ο), (ΑΔΑ: Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ’ αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015
συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥ0-Φ0Η)».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την για την
ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού των χώρων εντός και εκτός του ΨΝΑ καθώς και του
περιβάλλοντος χώρου αυτών, σύμφωνα με τα εξής:

Ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης
καθώς και των υπό διαβούλευση τεχνικών
προδιαγραφών

Α) Στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α www.psyhat.gr και
συγκεκριμένα στο πεδίο: «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» *.
Β) Στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ
(www.eprocurement.gov.gr), στον σύνδεσμο
«ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ» ** .

1

Ενδιαφερόμενοι για υποβολή
παρατηρήσεων/απόψεων επί των τεχνικών
προδιαγραφών & προτύπων

Προμηθευτές & επίσημοι φορείς ή/και ενώσεις των
ιδίων προμηθευτών

Χρονική διάρκεια διαβούλευσης

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΜΕΡΕΣ

Ημερομηνία έναρξης της Α΄ Φάσης της
διαβούλευσης
Ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης
(Α΄ Φάσης)
Γλώσσα υποβολής των
παρατηρήσεων/απόψεων επί των τεχνικών
προδιαγραφών & προτύπων, από τους
προμηθευτές & τις ενώσεις αυτών

Ανάρτηση των παρατηρήσεων/απόψεων επί
των τεχνικών προδιαγραφών & προτύπων,
των προμηθευτών & των ενώσεων αυτών

Αρμόδιο όργανο διαβούλευσης και
κατάρτισης του τελικού σχεδίου τεχνικών
προδιαγραφών

Χρονική διάρκεια διαβούλευσης Β΄ Φάσης
σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών

Η επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των υπό
διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στην
ιστοσελίδα του Ψ.Ν.Α., και στον ιστότοπο του
ΕΣΗΔΗΣ.
15 μέρες μετά την ανάρτηση των υπό διαβούλευση
τεχνικών προδιαγραφών στην ιστοσελίδα του Ψ.Ν.Α
και στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.
Ελληνική
* Στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α www.psyhat.gr και
συγκεκριμένα στο πεδίο: «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ»
** Στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, «τρέχουσες
διαβουλεύσεις
καταχώρηση σχολίου»,
μπορείτε να αναρτάτε τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις
σας, επί των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν
τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
Η Επιτροπή Προδιαγραφών, αφού λάβει υπόψη της,
τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει για
τη συγκεκριμένη διαβούλευση στην ιστοσελίδα του
φορέα και του ΕΣΗΔΗΣ, μετά το τέλος της β΄ φάσης,
καταλήγει στις τεχνικές προδιαγραφές που
καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του Φορέα και
καταθέτει πρακτικό, το οποίο στη συνέχεια η
Οικονομική Υπηρεσία εισηγείται στο Διοικητικό
Συμβούλιο, για την τελική έγκριση αυτών που θα
συμπεριληφθούν στο σώμα της διακήρυξης.
Πέντε (5) ημέρες από την επομένη ανάρτησης τους
στον ιστότοπο www.psyhat.gr και συγκεκριμένα στο
πεδίο: «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ»
και στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ
(www.eprocurement.gov.gr), στο σύνδεσμο
«ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ»

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Η΄ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΑΥΤΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ.
ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΣΥΝΔΡΑΜΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΓΕΙΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.

Ακολουθούν οι τεχνικές Προδιαγραφές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
Γενικά:


Σκούπισμα με αυτοκινούμενο σάρωθρο πάνω από 4,5m3 με δεξαμενή νερού από
500 lit και άνω, με τρίτη προεκτεινόμενη βούρτσα.



Αποκομιδή απορριμμάτων, αλλαγή σάκων και μεταφορά αυτών στους κάδους
απορριμμάτων του Δήμου



Καθαρισμός κιγκλιδωμάτων όπου υπάρχουν



Καθάρισμα στα παγκάκια



Καθαρισμός γλαστρών και στα πιατάκια τους όπου υπάρχουν

Ο καθαρισμός θα γίνεται σύμφωνα με τις ειδικότερες επισημάνσεις όπως αυτές
αναλυτικά περιλαμβάνονται στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC, ΜΠΑΝΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΜΕΑ,
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ)


Καθαρισμός οροφής-πλακάκια



Καθαρισμός λεκάνης μέσα-έξω, μπαταρίες, καπάκι πλαστικό, καζανάκι



Καθαρισμός νιπτήρα μέσα-έξω καθώς και του στηρίγματος (κολωνάκι) όπου
υπάρχει



Καθαρισμός ντουζιέρας-μπανιέρας μέσα-έξω, μπαταριών αντιολισθητικού ταπέτου,
κουρτίνας μπάνιου όπου υπάρχει και κουρτινόξυλου



Καθαρισμός θήκης χειροπετσετών και θήκης απορρυπαντικού



Καθαρισμός καθρέφτη και περιγράμματος καθώς και υαλοπινάκων μέσα-έξω
πλαίσια παραθύρων όπου υπάρχουν



Καθαρισμός ψήκτρας (βούρτσας) και βάσης της ψήκτρας



Καθαρισμός καλαθιού απορριμμάτων



Καθαρισμός δαπέδου (σκούπισμα- πλύσιμο) καθώς και απολύμανση τα
αποχετεύσεως
3



Καθαρισμός του φωτιστικού



Καθαρισμός πόρτας μέσα-έξω και χειρολαβής

2. ΘΑΛΑΜΟΣ – ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΕΝΟΙΚΟΥ)


Αερισμός δωματίου



Σκούπισμα δαπέδου



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου



Καθαρισμός οροφής, τοίχων



Καθαρισμός κλιματιστικών-ανεμιστήρων-καλοριφέρ



Καθαρισμός κλινών, στρωμάτων, κομοδίνων, κάδρων, ντουλαπών μέσα-έξω-πόδιαεπάνω μέρος, κατέβασμα κουρτινών, καθαρισμός περσίδων και κουρτινόξυλων



Καθαρισμός υαλοπινάκων μέσα-έξω τα πλαίσια αυτών καθώς και τα περβάζια
(εσωτερικά-εξωτερικά) κουφωμάτων μέσα και έξω



Καθαρισμός τραπεζιού σαλονιού, καρεκλών και γενικά όλου του εξοπλισμού του
δωματίου



Καθαρισμός πριζών και διακοπτών



Καθαρισμός φωτιστικών, τζαμιών και κουδουνιών ασθενών



Πλύσιμο δαπέδου και σοβατεπί



Καθαρισμός πόρτας μέσα και έξω αλλά και πάνω καθώς και των χειρολαβών

3. ΣΑΛΟΝΙΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ


Αερισμός



Σκούπισμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου



Καθαρισμός οροφής τοίχων



Καθαρισμός κλιματιστικών, ανεμιστήρων, καλοριφέρ



Καθαρισμός καναπέδων, καθισμάτων πάνω-κάτω-πόδια-πλάτη,
σταχτοδοχεία δαπέδου και επιτραπέζια (απολύμανση σταχτοδοχείων)



Καθαρισμός
κρεμαστρών



Καθαρισμός κάδρων, γλαστρών και των πιάτων τους καθώς και πότισμα γλαστρών



Καθαρισμός υαλοπινάκων μέσα-έξω, παραθύρων μέσα-έξω, μπαλκονοπορτών
μέσα-έξω-πάνω, χειρολαβών, περβαζιών (εσωτερικά εξωτερικά), κουφωμάτων
μέσα-έξω



Καθαρισμός επίπλου τηλεόρασης, της τηλεόρασης, τηλεφωνικού θαλάμου (όπου
υπάρχει)



Καθαρισμός ψύκτη (επάνω και πλαϊνά τοιχώματα του καθώς και απολύμανση)



Πλύσιμο δαπέδου και σοβατεπί

φωτιστικών,

διακοπτών,

πριζών,

τζαμιών

τραπέζια,

,στερεοφωνικών,
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Καθαρισμός γενικά όλο του εξοπλισμού των σαλονιών και των διαδρόμων

4. ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ


Αερισμός



Σκούπισμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου



Καθαρισμός οροφής τοίχων



Καθαρισμός κλιματιστικών, ανεμιστήρων, καλοριφέρ



Καθαρισμός τραπεζιών εστίασης (πάνω επιφάνεια και πόδια), καρεκλών (κάθισμα,
πλάτη και πόδια), τραπεζιδίων τροχήλατων φαγητού (πάνω πλαίσια αυτών)



Καθαρισμός υαλοπινάκων μέσα-έξω, παραθύρων μέσα-έξω, μπαλκονοπορτών
μέσα-έξω-πάνω, χειρολαβών, περβαζιών (εσωτερικά εξωτερικά), κουφωμάτων
μέσα-έξω, τζαμιών.



Κατέβασμα κουρτινών, καθάρισμα κουρτινόξυλων



Πλύσιμο δαπέδου και σοβατεπί



Καθαρισμός πόρτας μέσα και έξω αλλά και πάνω καθώς και των χειρολαβών



Καθαρισμός πριζών και διακοπτών, σταχτοδοχείων δαπέδου και απολύμανση
αυτών

5. ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟ – ΚΟΥΖΙΝΑ


Αερισμός



Σκούπισμα δαπέδου



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου



Καθαρισμός οροφής τοίχων (πλακάκια)



Καθαρισμός κλιματιστικών, ανεμιστήρων όπου υπάρχουν, καλοριφέρ



Καθαρισμός υαλοπινάκων μέσα-έξω, παραθύρων μέσα-έξω, μπαλκονόπορτων
μέσα-έξω-πάνω, χειρολαβών, περβαζιών (εσωτερικά εξωτερικά), κατέβασμα
κουρτινών, καθάρισμα κουρτινόξυλων ή βενετικών στοριών



Καθαρισμός φωτιστικών, διακοπτών, πριζών, τζαμιών



Καθαρισμός λάντζας μέσα και έξω και πάνω επιφανείας



Καθαρισμός ψυγείου (πάνω μέρος, εξωτερικά τοιχώματα και πλάτη), τράβηγμα
προς τα έξω για καθαρισμό του χώρου πίσω και κάτω από αυτό



Καθαρισμός κουζίνας πάνω μέρος και εστίες, εξωτερικά τοιχώματα καθώς και το
καπάκι πλάτης, τράβηγμα προς τα έξω για καθαρισμό του χώρου πίσω και κάτω
από αυτήν



Καθαρισμός αποροφητήρα, αλλαγή φίλτρου



Καθαρισμός φούρνου μικροκυμάτων εάν υπάρχει καθώς και ηλεκτρικού ματιού



Καθαρισμός εσωτερικής πόρτας κουζίνας μέσα και έξω καθώς και πάνω καθώς και
της χειρολαβής
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Καθαρισμός τροχήλατων ανοξείδωτων μεταφοράς του φαγητού



Καθαρισμός πλυντηρίου πιάτων στο πάνω μέρος και εξωτερικά τοιχώματα,
τράβηγμα προς τα έξω για καθαρισμό του χώρου πίσω και κάτω από αυτό καθώς
και της πλάτης του



Καθαρισμός τηλεφωνικής συσκευής



Πλύσιμο δαπέδου και σοβατεπί



Καθαρισμός γενικά όλου του εξοπλισμού που υπάρχει στο οικονομείο και στην
κουζίνα

Παρατήρηση: Καθημερινή καθαριότητα στο Οικονομείο, ψυγείο, λάντζα, στα τραπεζίδια
εστίασης θα γίνεται όπου υπάρχει Τραπεζοκόμος από αυτόν.

6. ΣΤΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Αερισμός



Σκούπισμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου



Καθαρισμός οροφής τοίχων



Καθαρισμός κλιματιστικών, ανεμιστήρων, καλοριφέρ



Καθαρισμός φωτιστικών, διακοπτών, πριζών



Καθαρισμός υαλοπινάκων μέσα-έξω, παραθύρων μέσα-έξω, μπαλκονοπορτών
μέσα-έξω-πάνω, χειρολαβών, περβαζιών (εσωτερικά εξωτερικά), κατέβασμα
κουρτινών, καθάρισμα κουρτινόξυλων ή βενετικών στοριών, τζαμιών



Καθαρισμός επίπλων, καρέκλες, (κάθισμα-πλάτη-πόδια), γραφεία ή γκισέ (επάνω
επιφάνεια-πλαινά-πόδια), πολυθρόνες, καναπέδες (κάθισμα-πλάτη-πόδια)



Καθαρισμός τηλεφωνικής συσκευής



Πλύσιμο δαπέδου και σοβατεπί



Καθαρισμός εσωτερικής πόρτας μέσα και έξω και πάνω καθώς και χειρολαβής



Καθαρισμός γενικά όλου του εξοπλισμού της στάσης του προσωπικού

7. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ


Αερισμός



Σκούπισμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου



Καθαρισμός οροφής τοίχων, πινάκων ανακοινώσεων-φαρμάκων



Καθαρισμός κλιματιστικών, ανεμιστήρων, καλοριφέρ



Καθαρισμός φωτιστικών, διακοπτών, πριζών



Καθαρισμός υαλοπινάκων μέσα-έξω, παραθύρων μέσα-έξω, μπαλκονοπορτών
μέσα-έξω-πάνω, χειρολαβών, περβαζιών (εσωτερικά εξωτερικά), κατέβασμα
κουρτινών, καθάρισμα κουρτινόξυλων ή βενετικών στοριών ,τζαμιών
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Καθάρισμα φαρμακείου, επάνω επιφάνεια και πλαϊνά καθώς και τράβηγμα για
καθαρισμό της πλάτης και του χώρου που είναι πίσω και κάτω από αυτό



Καθαρισμός ψυγείου (πάνω μέρος, εξωτερικά τοιχώματα και πλάτη), τράβηγμα
προς τα έξω για καθαρισμό του χώρου πίσω και κάτω από αυτό



Καθαρισμός και απολύμανση εξεταστικής κλίνης πάνω επιφάνεια και πόδια,
φορείου πάνω επιφάνειας και πόδια, αναπηρικής πολυθρόνας κάθισμα πλάτη
τροχούς, στατώ ορού



Καθαρισμός νιπτήρα μέσα και έξω καθώς και το κολωνάκι όπου υπάρχει καθώς και
της μπαταρίας



Πλύσιμο δαπέδου και σοβατεπί



Καθαρισμός εσωτερικής πόρτας μέσα και έξω και πάνω καθώς και χειρολαβής



Καθαρισμός γενικά όλου του εξοπλισμού της Αίθουσας προετοιμασίας νοσηλείας

8. ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Αερισμός



Σκούπισμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου



Καθαρισμός οροφής τοίχων



Καθαρισμός κλιματιστικών, ανεμιστήρων, καλοριφέρ



Καθαρισμός φωτιστικών, διακοπτών, πριζών



Καθαρισμός παπουτσοθήκης έξω-πλαινά και πάνω επιφάνεια. Τράβηγμα για να
καθαριστεί και ο χώρος πίσω και κάτω από αυτήν καθώς και η πλάτη



Καθαρισμός ατομικής ντουλάπας ιματισμού έξω, πλαινά και πάνω. Τράβηγμα για
να καθαριστεί και ο χώρος πίσω και κάτω από αυτήν καθώς και η πλάτη



Πλύσιμο δαπέδου και σοβατεπί



Καθαρισμός εσωτερικής πόρτας μέσα και έξω και πάνω καθώς και χειρολαβής



Καθαρισμός γενικά όλου του εξοπλισμού των αποδυτηρίων προσωπικού

9. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ – ΙΑΤΡΩΝ)


Αερισμός



Σκούπισμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου



Καθαρισμός οροφής τοίχων, κάδρων



Καθαρισμός κλιματιστικών, ανεμιστήρων, καλοριφέρ



Καθαρισμός καναπέδων – καθισμάτων, κάθισμα-πλάτη μέσα έξω και πόδια



Καθαρισμός επίπλου γραφείου, πάνω επιφάνεια, πλαϊνά και πόδια



Καθαρισμός φωτιστικών, διακοπτών, πριζών ,τζαμιών
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Καθαρισμός υαλοπινάκων μέσα-έξω, παραθύρων μέσα-έξω, μπαλκονόπορτων
μέσα-έξω-πάνω, χειρολαβών, περβαζιών (εσωτερικά εξωτερικά), κατέβασμα
κουρτινών, καθάρισμα κουρτινόξυλων ή βενετικών στοριών



Καθαρισμός τραπεζιού αναμονής, πλαϊνά-πάνω και πόδια καθώς και ότι υπάρχει
πάνω σε αυτό, ανθοδοχείο, τασάκι κλπ



Καθαρισμός βιβλιοθήκης ή άλλων επίπλων, επάνω μέρος-πλαϊνά. Τράβηγμα για τον
καθαρισμό όπισθεν της πλάτης των επίπλων και του κάτω μέρους



Καθαρισμός καλόγηρου και κρεμαστρών



Καθαρισμός τηλεφωνικής συσκευής



Πλύσιμο δαπέδου και σοβατεπί



Καθαρισμός εσωτερικής πόρτας μέσα και έξω και πάνω καθώς και χειρολαβής



Καθαρισμός γενικά όλου του εξοπλισμού των Γραφείων

10. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Αερισμός



Σκούπισμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου



Καθαρισμός οροφής τοίχων, κάδρων



Καθαρισμός κλιματιστικών, ανεμιστήρων, καλοριφέρ



Καθαρισμός φωτιστικών, διακοπτών, πριζών ,τζαμιών



Καθαρισμός υαλοπινάκων μέσα-έξω, παραθύρων μέσα-έξω, μπαλκονόπορτων
μέσα-έξω-πάνω, χειρολαβών, περβαζιών (εσωτερικά εξωτερικά), κατέβασμα
κουρτινών, καθάρισμα κουρτινόξυλων ή βενετικών στοριών



Καθαρισμός επάνω επιφάνειας και ποδιών του τραπεζιού εργοθεραπείας



Καθαρισμός καναπέδων – καθισμάτων, κάθισμα-πλάτη μέσα έξω και πόδια



Καθαρισμός τηλεφωνικής συσκευής



Πλύσιμο δαπέδου και σοβατεπί



Καθαρισμός εσωτερικής πόρτας μέσα και έξω και πάνω καθώς και χειρολαβής



Καθαρισμός γενικά όλου του εξοπλισμού της Εργοθεραπείας του Τμήματος

11. ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ


Σκούπισμα



Καθαρισμός οροφής τοίχων



Καθαρισμός πλυντηρίου ρούχων στο πάνω μέρος και εξωτερικά τοιχώματα,
τράβηγμα προς τα έξω για καθαρισμό του χώρου πίσω και κάτω από αυτό καθώς
και της πλάτης του



Καθαρισμός φωτιστικών, διακοπτών, πριζών



Πλύσιμο δαπέδου και σοβατεπί
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Καθαρισμός εσωτερικής πόρτας μέσα και έξω και πάνω καθώς και χειρολαβής



Καθαρισμός γενικά όλου του εξοπλισμού της αποθήκης ακάθαρτου ιματισμού

12. ΒΕΡΑΝΤΕΣ – ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ


Απομάκρυνση απορριμμάτων (σκούπισμα ή με ηλεκτρική σκούπα)



Καθαρισμός των κάδων απορριμμάτων και αλλαγή σάκων



Πλύσιμο δαπέδου και κιγκλιδωμάτων



Καθαρισμός γλαστρών και πιατάκια

13. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ


Σκούπισμα του ανελκυστήρα και των ραγών



Καθαρισμός των εσωτερικών επιφανειών, του καθρέφτη και των κουμπιών



Σφουγγάρισμα του δαπέδου με έμφαση στις γωνίες



Καθαρισμός της πόρτας μέσα έξω και πάνω



Καθαρισμός των ραγών με αιχμηρό αντικείμενο και ξέβγαλμα με καθαρό νερό

14. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ


Σκούπισμα



Συλλογή απορριμμάτων – καθάρισμα και απολύμανση σταχτοδοχείων δαπέδου



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδων και αλλαγή σάκων



Καθαρισμός, απολύμανση και γυάλισμα κουπαστών



Απολύμανση χειρολαβών στις πόρτες εισόδου-εξόδου



Καθαρισμός του κιγκλιδώματος



Καθαρισμός πορτών, τοίχων, σοβατεπί, υαλοπινάκων, περβαζιών εσωτερικών και
εξωτερικών



Καθαρισμός πινακίδων ανακοινώσεων, φωτιστικών, διακοπτών



Αφαίρεση των αποτυπωμάτων χεριών από όλες τις επιφάνειες



Καθαρισμός των τηλεφωνικών θαλάμων όπου υπάρχουν



Καθαρισμός μαρμάρου εισόδου και κλιμακοστασίων

15. ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ – ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ


Σκούπισμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδων και αλλαγή σάκων



Καθαρισμός οροφής και τοίχων



Καθαρισμός φωτιστικών, πριζών, διακοπτών
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Καθαρισμός και απολύμανση πόρτας μέσα – έξω και πάνω, κουφωμάτων και
χειρολαβών



Καθαρισμός και απολύμανση ψυγείου εσωτερικά και εξωτερικά



Καθαρισμός και απολύμανση ανοξείδωτου πάγκου



Πλύσιμο και απολύμανση δαπέδου και σοβατεπί



Καθαρισμός γενικά όλου του εξοπλισμού του νεκροθαλάμου

16. ΔΩΜΑΤΙΑ ΙΑΤΡΩΝ


Αερισμός



Σκούπισμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου



Καθαρισμός οροφής τοίχων, κάδρων



Καθαρισμός κλιματιστικών, ανεμιστήρων, καλοριφέρ



Καθαρισμός κλινών (πάνω επιφάνεια, πλαινά πόδια), κομοδίνα (πάνω επιφάνεια,
πλαινά πόδια και συρτάρια), στρώματος (γύρισμα και καθαρισμός)



Καθαρισμός καρέκλας (κάθισμα, πλάτη μέσα έξω και πόδια)



Καθαρισμός επίπλου γραφείου, πάνω επιφάνεια, πλαινά και πόδια



Καθαρισμός φωτιστικών, διακοπτών, πριζών, τζαμιών



Καθαρισμός σε οτιδήποτε υπάρχει πάνω στο γραφείο και στο κομοδίνο
(ανθοδοχείο, τασάκι πορτατίφ)



Καθαρισμός βοηθητικών χώρων (όπως προαναφέρεται)



Καθαρισμός υαλοπινάκων μέσα-έξω, παραθύρων μέσα-έξω, μπαλκονόπορτων
μέσα-έξω-πάνω, χειρολαβών, περβαζιών (εσωτερικά εξωτερικά), κατέβασμα
κουρτινών, καθάρισμα κουρτινόξυλων ή βενετικών στοριών



Καθαρισμός τραπεζιού αναμονής, πλαϊνά-πάνω και πόδια καθώς και ότι υπάρχει
πάνω σε αυτό, ανθοδοχείο, τασάκι κλπ



Καθαρισμός βιβλιοθήκης ή άλλων επίπλων, επάνω μέρος-πλαϊνά. Τράβηγμα για τον
καθαρισμό όπισθεν της πλάτης των επίπλων και του κάτω μέρους



Καθαρισμός τηλεφωνικής συσκευής



Πλύσιμο δαπέδου και σοβατεπί



Καθαρισμός εσωτερικής πόρτας μέσα και έξω και πάνω καθώς και χειρολαβής



Καθαρισμός γενικά όλου του εξοπλισμού του δωματίου Ιατρών

17. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ-ΧΑΛΙΩΝ (σε όποιο χώρο εργασίας βρίσκονται)


Καθαρίζονται καθημερινά με απορροφητική – κρουστική σκούπα



Πλένονται περιοδικά με μηχανή που περιέχει νερό και απορρυπαντικό ή με αφρό
καθαρισμού



Μόλις στεγνώσει καλά επαναλαμβάνεται η επεξεργασία με επιβραδυντικό υγρό
πυροπροστασίας ή προστασίας λεκέδων
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Σε περιπτώσεις λεκέδων αφαιρείται τοπικά ο λεκές και ακολουθεί το πλύσιμο

18. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΚΕ & ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ


Πολύ καλό καθάρισμα με ψιλό σφουγγαράκι και απορρυπαντικό ειδικό για ξύλινα
παρκέ



Πολύ καλό σφουγγάρισμα με καθαρό νερό



Μόλις στεγνώσει καλά, σφουγγάρισμα με το ειδικό απορρυπαντικό για ξύλινα
παρκέ



Τρίψιμο με μηχάνημα

19. ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ


Μόλις τελειώσει η αποκομιδή των απορριμμάτων, γίνεται σκούπισμα με ηλεκτρική
σκούπα



Καθαρισμός και απολύμανση τοίχων και οροφής



Καθαρισμός και απολύμανση δαπέδου

Β.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ


Καθαρισμός λεκάνης, νιπτήρα, ντουζιέρας ή μπανιέρας: σαπουνίζονται μέσα έξω με
απορρυπαντικό, ξέβγαλμα και στέγνωμα



Καθαρισμός καθρέφτη με υγρό για τζάμια



Καθαρισμός βούρτσας και βάσης αυτής με απορρυπαντικό και ξέβγαλμα



Καθαρισμός καλαθιού απορριμμάτων, πλύσιμο με απορρυπαντικό απολύμανση και
ξέβγαλμα. Αλλαγές σάκου όσες φορές χρειαστεί.



Καθαρισμός μπαταριών και
απορρυπαντικό και ξέβγαλμα



Καθαρισμός πόρτας και χειρολαβών: ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα
αποτυπώματα των χεριών, μέσα έξω



Καθαρισμός δαπέδου: σκούπισμα, σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό, ξέβγαλμα με
ζεστό νερό, στέγνωμα απολύμανση



Καθαρισμός περβαζιών, όπου υπάρχουν και παραθύρων: σκούπισμα με υγρό πανί



Καθαρισμός πλακιδίων: σαπούνισμα με απορρυπαντικό και ξέβγαλμα όταν κρίνεται
απαραίτητο

ταπέτου

αντιολισθητικού:

σαπούνισμα

με

2. ΘΑΛΑΜΟΙ


Αερισμός δωματίου
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Σκούπισμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, αλλαγή σάκων



Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια απολύμανση με κατάλληλο
παρασκεύασμα και στέγνωμα



Καθαρισμός κλινών, στρωμάτων, κομοδίνων, κάδρων, ντουλαπών, περβαζιών,
εξωτερικής επιφανείας και γενικά όλου του εξοπλισμού του θαλάμου: ξεσκόνισμα
με υγρό πανί.



Καθαρισμός εσωτερικής πόρτας και των χειρολαβών μέσα και έξω με
απολυμαντικό. Ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα χεριών μέσα έξω



Καθαρισμός τοίχων, καλοριφέρ και σωληνώσεων όπου χρειάζεται

3. ΣΑΛΟΝΙΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ


Αερισμός



Σκούπισμα



Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια απολύμανση με κατάλληλο
παρασκεύασμα και στέγνωμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, αλλαγή σάκων



Καθαρισμός τοίχων, καλοριφέρ και σωληνώσεων όπου χρειάζεται



Καθαρισμός καναπέδων, καθισμάτων, τραπέζια, σταχτοδοχεία δαπέδου και
επιτραπέζια (απολύμανση σταχτοδοχείων) φωτιστικών, κάδρων, διακοπτών,
πριζών, τζαμιών, στερεοφωνικών, κρεμαστρών, επίπλου τηλεόρασης, της
τηλεόρασης, τηλεφωνικού θαλάμου (όπου υπάρχει): ξεσκόνισμα με υγρό πανί ενώ
ελέγχονται παράλληλα και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα χεριών



Καθαρισμός γλαστρών και των πιάτων τους καθώς και πότισμα γλαστρών, όποτε
χρειάζεται



Καθαρισμός ψύκτη, τρίψιμο και απολύμανση



Καθαρισμός περβαζιών με υγρό πανί

4. ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ


Αερισμός



Σκούπισμα



Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια απολύμανση με κατάλληλο
παρασκεύασμα και στέγνωμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, αλλαγή σάκων



Καθαρισμός τοίχων, καλοριφέρ και σωληνώσεων όπου χρειάζεται



Καθαρισμός πόρτας, χειρολαβών, πριζών, διακοπτών, τζαμιών ,περβαζιών: με υγρό
πανί ενώ ελέγχονται παράλληλα και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα χεριών



Καθαρισμός τραπεζιών εστίασης, καρεκλών, τραπεζιδίων τροχήλατων φαγητού και
πάγκων: σαπούνισμα με απορρυπαντικό, ξέβγαλμα με καθαρό νερό και στέγνωμα
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5. ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟ - ΚΟΥΖΙΝΑ


Αερισμός



Σκούπισμα



Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια απολύμανση με κατάλληλο
παρασκεύασμα και στέγνωμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, αλλαγή σάκων



Καθαρισμός τοίχων ή πλακιδίων, καλοριφέρ και σωληνώσεων όπου χρειάζεται



Καθαρισμός πόρτας, χειρολαβών, πριζών, διακοπτών, τζαμιών ,περβαζιών: με υγρό
πανί ενώ ελέγχονται παράλληλα και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα χεριών



Καθαρισμός λαντζών και πάγκων: σαπούνισμα με απορρυπαντικό, ξέβγαλμα με
καθαρό νερό και στέγνωμα



Καθαρισμός ψυγείου, φούρνου μικροκυμάτων, τροχήλατων μεταφοράς φαγητού,
πλυντηρίου πιάτων: σαπούνισμα με απορρυπαντικό, ξέβγαλμα και στέγνωμα.

6. ΣΤΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Αερισμός



Σκούπισμα



Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια απολύμανση με κατάλληλο
παρασκεύασμα και στέγνωμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, αλλαγή σάκων



Καθαρισμός τοίχων, καλοριφέρ και σωληνώσεων όπου χρειάζεται



Καθαρισμός επίπλων, καρέκλες, γραφεία ή γκισέ, πολυθρόνες, καναπέδες,
διακοπτών, πριζών ,τζαμιών, τηλεφωνικών συσκευών, πόρτας και χειρολαβών: με
υγρό πανί, ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα των χεριών

7. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ


Αερισμός



Σκούπισμα δαπέδου



Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια απολύμανση με κατάλληλο
παρασκεύασμα και στέγνωμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, αλλαγή σάκων



Καθαρισμός τοίχων, καλοριφέρ και σωληνώσεων όπου χρειάζεται



Καθάρισμα φαρμακείου, ψυγείου, πορτών, περβαζιών, χειρολαβών, πριζών
διακοπτών, εξεταστικής κλίνης, φορείου, αναπηρικής πολυθρόνας, στατώ ορού,
περπατούρας (Π): με υγρό πανί ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα
των χεριών



Καθαρισμός νιπτήρα και μπαταρίας: σαπούνισμα μέσα και έξω καθώς και το
κολωνάκι όπου υπάρχει ξέβγαλμα και στέγνωμα
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8. ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Αερισμός



Σκούπισμα δαπέδου



Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια απολύμανση με κατάλληλο
παρασκεύασμα και στέγνωμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, αλλαγή σάκων



Καθαρισμός τοίχων, καλοριφέρ και σωληνώσεων όπου χρειάζεται



Καθαρισμός ατομικών ντουλαπών ιματισμού, παπουτσοθήκης περβαζιών,
χειρολαβών, πριζών διακοπτών και πόρτας: με υγρό πανί ελέγχονται και
αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα των χεριών

9. ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ – ΙΑΤΡΩΝ)


Αερισμός



Σκούπισμα δαπέδου



Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια απολύμανση με κατάλληλο
παρασκεύασμα και στέγνωμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, αλλαγή σάκων



Καθαρισμός τοίχων, καλοριφέρ και σωληνώσεων όπου χρειάζεται



Καθαρισμός καναπέδων – καθισμάτων, επίπλων γραφείου, φωτιστικών, διακοπτών,
πριζών, περβαζιών, τραπεζιού αναμονής, βιβλιοθήκης ή άλλων επίπλων,
καλόγηρου και κρεμαστρών, τηλεφωνικής συσκευής : με υγρό πανί ελέγχονται και
αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα των χεριών

10. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Αερισμός



Σκούπισμα δαπέδου



Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια απολύμανση με κατάλληλο
παρασκεύασμα και στέγνωμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, αλλαγή σάκων



Καθαρισμός τοίχων, καλοριφέρ και σωληνώσεων όπου χρειάζεται



Καθαρισμός του τραπεζιού εργοθεραπείας, καναπέδων – καθισμάτων, καθισμάτων
τηλεφωνικής συσκευής, περβαζιών, χειρολαβών, πριζών διακοπτών και πόρτας: με
υγρό πανί ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα των χεριών

11. ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ


Σκούπισμα δαπέδου



Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξέβγασμα και στέγνωμα



Καθαρισμός τοίχων όταν χρειάζεται
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Καθαρισμός πλυντηρίου ρούχων, περβαζιών, χειρολαβών, πριζών διακοπτών και
πόρτας: με υγρό πανί ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα των χεριών

12. ΒΕΡΑΝΤΕΣ – ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ


Σκούπισμα δαπέδου



Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξέβγασμα και στέγνωμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, αλλαγή σάκων



Πλύσιμο κιγκλιδωμάτων



Καθαρισμός γλαστρών και πιατάκια αυτών καθώς και πότισμα όταν χρειάζεται

13. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ


Σκούπισμα του ανελκυστήρα και των ραγών



Καθαρισμός των εσωτερικών επιφανειών, του καθρέφτη και των κουμπιών



Σφουγγάρισμα του δαπέδου με έμφαση στις γωνίες



Καθαρισμός της πόρτας μέσα έξω και πάνω



Καθαρισμός των ραγών με αιχμηρό αντικείμενο και ξέβγαλμα με καθαρό νερό

14. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ


Σκούπισμα



Συλλογή απορριμμάτων – καθάρισμα και απολύμανση σταχτοδοχείων δαπέδου



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδων και αλλαγή σάκων



Καθαρισμός και
στέγνωμα



Απολύμανση χειρολαβών στις πόρτες εισόδου-εξόδου ξέβγαλμα και στέγνωμα



Καθαρισμός του κιγκλιδώματος με απορρυπαντικό, ξέβγαλμα και στέγνωμα



Καθαρισμός πινακίδων ανακοινώσεων, φωτιστικών, διακοπτών, με ειδικό υγρό για
τζάμια



Αφαίρεση των αποτυπωμάτων χεριών από όλες τις επιφάνειες με υγρό πανί,
απομάκρυνση λεκέδων, ακαθαρσιών και σκόνης, με τρίψιμο



Καθαρισμός των τηλεφωνικών θαλάμων με υγρό πανί



Καθαρισμός μαρμάρου εισόδου και κλιμακοστασίων με τη μέθοδο του διπλού
κουβά

απολύμανση κουπαστών με απορρυπαντικό, ξέβγαλμα και

15. ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ – ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ


Σκούπισμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδων και αλλαγή σάκων



Καθαρισμός τοίχων όπου χρειάζεται
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Αφαίρεση αποτυπωμάτων όπου χρειάζεται



Καθαρισμός πόρτας, χειρολαβών με απολυμαντικό



Καθαρισμός και απολύμανση ψυγείου εσωτερικά και εξωτερικά



Καθαρισμός και απολύμανση ανοξείδωτου πάγκου



Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια απολύμανση με κατάλληλο
παρασκεύασμα και στέγνωμα

16. ΔΩΜΑΤΙΑ ΙΑΤΡΩΝ

16.1.

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ



Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδου με απορρυπαντικό και στη συνέχεια
απολύμανση με διάλυμα χλωρίνης 1:10 και στέγνωμα



Καθαρισμός ειδών υγιεινής (λεκάνες, νιπτήρες μέσα-έξω-κολωνάκι), μπαταρίες
πλακάκια όπου χρειάζεται, με απορρυπαντικό και απολύμανση με διάλυμα
χλωρίνης σε κρύο νερό 1:10



Καθαρισμός καθρέφτη με υγρό για τα τζάμια



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδων, αλλαγή σάκων



Καθαρισμός τζαμιών, πόρτας και χειρολαβών μέσα-έξω και απολύμανση,
ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα των χεριών

16.2.

ΔΩΜΑΤΙΑ



Αερισμός



Σκούπισμα



Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια απολύμανση με κατάλληλο
παρασκεύασμα και στέγνωμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, αλλαγή σάκων



Στρώσιμο κρεβατιών με καθαρά σεντόνια και μάζεμα του ακάθαρτου ιματισμού



Καθάρισμα κομοδίνων, κλινών, επίπλων γραφείου, καρεκλών, κάδρων,
περβαζιών, τζαμιών και γενικά όλου του εξοπλισμού του δωματίου με υγρό
πανί



Καθάρισμα πόρτας και χειρολαβών μέσα-έξω, ντουλαπών στην εξωτερική τους
επιφάνεια με απολυμαντικό ενώ ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα
αποτυπώματα των χεριών



Καθάρισμα πορτατίφ, φωτιστικών, τηλεφωνικής συσκευής, πριζών, διακοπτών,
με υγρό για τζάμια

16.3.

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ



Σκούπισμα



Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια απολύμανση με κατάλληλο
παρασκεύασμα και στέγνωμα



Καθαρισμός κάδρων και περβαζιών με υγρό πανί
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17. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ-ΧΑΛΙΩΝ (σε όποιο χώρο εργασίας βρίσκονται)


Καθαρίζονται καθημερινά με απορροφητική – κρουστική σκούπα



Πλένονται περιοδικά με μηχανή που περιέχει νερό και απορρυπαντικό ή με αφρό
καθαρισμού



Μόλις στεγνώσει καλά επαναλαμβάνεται η επεξεργασία με επιβραδυντικό υγρό
πυροπροστασίας ή προστασίας λεκέδων



Σε περιπτώσεις λεκέδων αφαιρείται τοπικά ο λεκές και ακολουθεί το πλύσιμο

18. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΚΕ & ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ


Πολύ καλό καθάρισμα με ψιλό σφουγγαράκι και απορρυπαντικό ειδικό για ξύλινα
παρκέ



Πολύ καλό σφουγγάρισμα με καθαρό νερό



Μόλις στεγνώσει καλά, σφουγγάρισμα με το ειδικό απορρυπαντικό για ξύλινα
παρκέ

3. ΓΡΑΦΕΙΩΝ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ


Αερισμός



Σκούπισμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου και αντικατάσταση
σάκων



Καθαρισμός κλιματιστικών-ανεμιστήρων-καλοριφέρ-σωληνώσεων, όπου υπάρχουν



Καθαρισμός επίπλων, πορτών, χειρολαβών, τηλεφωνικών συσκευών, διακοπτών,
πριζών και κάδρων με υγρό πανί



Αντικαθίστανται οι λεκιασμένες κουρτίνες (όπου υπάρχουν) όταν απαιτείται και
καθαρίζονται οι περσίδες εάν χρειάζεται



Ξεσκονίζονται με υγρό πανί τα ράφια και τα εσωτερικά περβάζια των παραθύρων



Ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα των χεριών από όλες τις
επιφάνειες



Σφουγγαρίζονται και απολυμαίνονται τα δάπεδα και τα σοβατεπί με τη μέθοδο του
διπλού κουβά και στέγνωμα

2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ-ΧΑΛΙΩΝ (σε όποιο χώρο εργασίας βρίσκονται)


Καθαρίζονται καθημερινά με απορροφητική – κρουστική σκούπα



Πλένονται περιοδικά με μηχανή που περιέχει νερό και απορρυπαντικό ή με αφρό
καθαρισμού



Μόλις στεγνώσει καλά επαναλαμβάνεται η επεξεργασία με επιβραδυντικό υγρό
πυροπροστασίας ή προστασίας λεκέδων
Σε περιπτώσεις λεκέδων αφαιρείται τοπικά ο λεκές και ακολουθεί το πλύσιμο
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3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ


Καθαρισμός και απολύμανση λεκάνης, νιπτήρα, μπαταρίας, ξέβγαλμα με ζεστό
νερό και στέγνωμα



Καθαρισμός καθρέφτη με υγρό για τα τζάμια



Καθαρισμός βούρτσας και βάσης αυτής με απορρυπαντικό και ξέβγαλμα



Καθαρισμός και απολύμανση κάδου απορριμμάτων, άδειασμα σάκων όσες φορές
χρειαστεί



Καθαρισμός πορτών κα χειρολαβών, ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα
αποτυπώματα χεριών μέσα-έξω



Καθαρισμός με υγρό πανί των εσωτερικών περβαζιών όπου υπάρχουν



Καθαρισμός των πλακιδίων όταν κρίνεται απαραίτητο



Καθαρισμός δαπέδου με τη μέθοδο του διπλού κουβά, απολύμανση και στέγνωμα

4. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ


Αερισμός



Σκούπισμα δαπέδου



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου και αλλαγή σάκων



Καθαρισμός κλιματιστικών-ανεμιστήρων-καλοριφέρ-σωληνώσεων, όπου υπάρχουν



Καθαρισμός φωτιστικών, τζαμιών, διακοπτών & πριζών



Καθαρισμός πλαισίων των παραθύρων και των πορτών



Καθαρισμός και απολύμανση επίπλων (καναπέδων- καθισμάτων- επίπλων
γραφείου-τραπεζιού αναμονής-καρεκλών) κάθισμα-πλάτη-μέσα έξω- και πόδια



Αντικαθίστανται οι λεκιασμένες κουρτίνες όπου υπάρχουν



Καθαρισμός των περσίδων των παραθύρων



Καθαρισμός των ραφιών και των βιβλιοθηκών ή άλλων επίπλων πχ κρεμαστρών ή
συσκευών πχ φαξ-τηλέφωνα καθώς και των εσωτερικών περβαζιών των
παραθύρων



Καθαρισμός των υφασμάτινων καθισμάτων



Ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα των χεριών από όλες τις
επιφάνειες και καθαρίζονται τα αντικείμενα που υπάρχουν πάνω στα γραφεία και
στα τραπεζάκια



Σφουγγαρίζονται τα δάπεδα με τη μέθοδο του διπλού κουβά



Γυάλισμα δαπέδου όταν κρίνεται απαραίτητο



Τραβιόνται τα βαριά έπιπλα και οι οικιακές συσκευές όπου υπάρχουν για να
καθαριστούν οι χώροι πίσω τους και κάτω τους



Πλένονται οι υαλοπίνακες μέσα και έξω και όποια άλλη γυάλινη επιφάνεια υπάρχει



Καθαρισμός των χαλιών ή μοκετών όπου υπάρχουν και πλύσιμο αυτών τοπικά
όποτε χρειάζεται και συνολικά κάθε τρίμηνο
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5. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ


Καθαρισμός οροφής και πλακιδίων



Καθαρισμός λεκάνης μέσα έξω, καπάκι-πλαστικό και καζανάκι



Καθαρισμός νιπτήρα, μέσα έξω και κολωνάκι όπου υπάρχει καθώς και της
μπαταρίας



Καθαρισμός θήκης χειροπετσετών και θήκης απορρυπαντικού



Καθαρισμός καθρέφτη και περιγράμματος καθώς και υαλοπινάκων μέσα-έξω
πλαίσια παραθύρων όπου υπάρχουν



Καθαρισμός και απολύμανση ψήκτρας (βούρτσας) και βάσης της ψήκτρας



Καθαρισμός και απολύμανση καλαθιού απορριμμάτων



Καθαρισμός δαπέδου
αποχετεύσεως



Καθαρισμός φωτιστικών-πριζών και διακοπτών



Καθαρισμός πόρτας μέσα-έξω και χειρολαβής

(σκούπισμα-πλύσιμο)

καθώς

και

απολύμανση

τα

4. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ


Αερισμός



Σκούπισμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, καθώς και αλλαγή
σάκων



Συγκέντρωση του μολυσματικού υλικού σε ειδικά χαρτοκιβώτια και μεταφορά
αυτών σε ειδικό ψυγείο του Νοσοκομείου συλλογής μολυσματικού υλικού



Σφουγγάρισμα δαπέδου με τη μέθοδο του διπλού κουβά, απολύμανση, στέγνωμα
και γυάλισμα με παρκετίνη



Καθαρισμός των επίπλων του γραφείου (επάνω επιφάνεια και πλαϊνά)
καθάρισμα των αντικειμένων που είναι πάνω σε αυτά



Καθαρισμός καναπέδων, καρεκλών (κάθισμα, πλάτη, πόδια) τραπεζιών (πάνω
επιφάνεια και πόδια) και υφασμάτινων καθισμάτων



Καθαρισμός βιβλιοθηκών και ερμαρίων ιματισμού μέσα έξω και πάνω επιφάνεια,
τράβηγμα για καθάρισμα στον χώρο κάτω και πίσω από αυτά



Καθαρισμός κλιματιστικών



Καθαρισμός φωτιστικών, τζαμιών, πριζών, διακοπτών και κάδρων



Καθαρισμός ψυγείων (μέσα-έξω-πάνω επιφάνεια-πλαϊνά) τράβηγμα για καθάρισμα
στον χώρο πίσω και κάτω από αυτά, (στα οικιακά) καθώς και όποιας άλλης οικιακής
συσκευής υπάρχει



Καθαρισμός ορισμένων μηχανημάτων κατόπιν σχετικής υποδείξεως, εξωτερικά

και
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Καθαρισμός τοίχων, σοβατεπί και οροφής



Καθαρισμός πορτών μέσα-έξω και πλαισίων παραθύρων μέσα έξω



Καθαρισμός περσίδων



Καθαρισμός και απολύμανση πάγκων των τμημάτων εργασίας, της αιμοληψίας και
της παραλαβής των δειγμάτων



Ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα των χεριών από όλες τις
επιφάνειες και καθαρίζονται τα αντικείμενα που υπάρχουν πάνω στα γραφεία

2. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Αερισμός



Σκούπισμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, καθώς και αλλαγή
σάκων



Συγκέντρωση του μολυσματικού υλικού σε ειδικά χαρτοκιβώτια και μεταφορά
αυτών σε ειδικό ψυγείο του Νοσοκομείου συλλογής μολυσματικού υλικού



Σφουγγάρισμα δαπέδου με απορρυπαντικό και στη συνέχεια απολύμανση με
κατάλληλο παρασκεύασμα και τέλος στέγνωμα



Καθαρισμός των επίπλων του γραφείου καναπέδων, καρεκλών τραπεζιών,
υφασμάτινων καθισμάτων, βιβλιοθηκών και ερμαρίων ιματισμού, φωτιστικών,
κρεμαστρών, πριζών, διακοπτών, κάδρων. Τηλεφωνικών συσκευών και περβαζιών,
με υγρό για τα τζάμια, ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα



Ξεσκόνισμα όλων των αντικειμένων που είναι πάνω στα γραφεία και τις
βιβλιοθήκες, με υγρό πανί



Καθαρισμός όλων των υαλοπινάκων, των εσωτερικών περβαζιών και των γυάλινων
επιφανειών, εφόσον χρειάζεται



Καθαρισμός και απολύμανση των πάγκων, στα τμήματα εργασίας, στην παραλαβή
δειγμάτων στις αιμοληψίες



Καθαρισμός στους χώρους υγιεινής όπως παραπάνω αναλυτικά προσδιορίστηκε

5. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ


Αερισμός



Σκούπισμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, καθώς και αλλαγή
σάκων



Καθαρισμός τοίχων, σοβατεπί και οροφής



Καθαρισμός κλιματιστικών



Καθαρισμός φωτιστικών, τζαμιών, πριζών, διακοπτών και κάδρων
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Καθαρισμός πορτών μέσα-έξω και πλαισίων παραθύρων μέσα έξω



Σφουγγάρισμα δαπέδου με τη μέθοδο του διπλού κουβά, απολύμανση, στέγνωμα
και γυάλισμα με παρκετίνη



Καθαρισμός και απολύμανση επίπλων του γραφείου καναπέδων, καρεκλών,
τραπεζιών αναμονής, υφασμάτινων καθισμάτων, βιβλιοθηκών και ερμαρίων
ιματισμού ή άλλων επίπλων όπως κρεμαστρών κλπ (κάθισμα-πλάτη-μέσα-έξωπόδια-ράφια



Ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα των χεριών από όλες τις
επιφάνειες και καθαρίζονται τα αντικείμενα που υπάρχουν πάνω στα γραφεία



Καθαρισμός των μηχανημάτων



Καθαρισμός περσίδων



Γυάλισμα όποτε κρίνεται απαραίτητο



Τράβηγμα των βαριών επίπλων καθώς και των οικιακών συσκευών όπου υπάρχουν
για να καθαριστούν οι χώροι που είναι πίσω και κάτω τους



Πλένονται οι υαλοπίνακες μέσα έξω και όποια άλλη γυάλινη επιφάνεια υπάρχει



Καθαρισμός των χώρων υγιεινής όπως παραπάνω αναλυτικά προσδιορίστηκε

2. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Αερισμός



Σκούπισμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, καθώς και αλλαγή
σάκων



Καθαρισμός κλιματιστικών



Καθαρισμός επίπλων, πορτών, χειρολαβών, φωτιστικών, κρεμαστρών, πριζών,
διακοπτών, τηλεφωνικών συσκευών και κάδρων με υγρό πανί



Καθαρισμός περσίδων εάν χρειάζεται



Ξεσκονίζονται με υγρό πανί τα ράφια και εσωτερικά περβάζια των παραθύρων



Ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα των χεριών από όλες τις
επιφάνειες και τους υαλοπίνακες



Σφουγγαρίζονται και απολυμαίνονται τα δάπεδα και τα σοβατεπί με τη μέθοδο του
διπλού κουβά και στέγνωμα



Καθαρισμός στους χώρους υγιεινής όπως παραπάνω αναλυτικά προσδιορίστηκε

6. ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ – ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ


Σκούπισμα



Συλλογή απορριμμάτων – καθάρισμα και απολύμανση σταχτοδοχείων δαπέδου
21



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδων και αλλαγή σάκων



Καθαρισμός, απολύμανση και γυάλισμα κουπαστών



Απολύμανση χειρολαβών στις πόρτες εισόδου-εξόδου



Καθαρισμός του κιγκλιδώματος



Καθαρισμός πορτών, τοίχων, σοβατεπί, υαλοπινάκων, περβαζιών εσωτερικών και
εξωτερικών



Καθαρισμός πινακίδων ανακοινώσεων, φωτιστικών, διακοπτών



Αφαίρεση των αποτυπωμάτων χεριών από όλες τις επιφάνειες



Καθαρισμός των τηλεφωνικών θαλάμων όπου υπάρχουν



Καθαρισμός μαρμάρου εισόδου και κλιμακοστασίων

2. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Σκούπισμα



Συλλογή απορριμμάτων – καθάρισμα και απολύμανση σταχτοδοχείων δαπέδου



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδων και αλλαγή σάκων



Καθαρισμός και
στέγνωμα



Απολύμανση χειρολαβών στις πόρτες εισόδου-εξόδου ξέβγαλμα και στέγνωμα



Καθαρισμός του κιγκλιδώματος με απορρυπαντικό, ξέβγαλμα και στέγνωμα



Καθαρισμός πινακίδων ανακοινώσεων, φωτιστικών, διακοπτών, με ειδικό υγρό για
τζάμια



Αφαίρεση των αποτυπωμάτων χεριών από όλες τις επιφάνειες με υγρό πανί,
απομάκρυνση λεκέδων, ακαθαρσιών και σκόνης, με τρίψιμο



Καθαρισμός των τηλεφωνικών θαλάμων με υγρό πανί



Καθαρισμός μαρμάρου εισόδου και κλιμακοστασίων με τη μέθοδο του διπλού
κουβά

απολύμανση κουπαστών με απορρυπαντικό, ξέβγαλμα και

7. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ


Αερισμός



Σκούπισμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, καθώς και αλλαγή
σάκων



Σφουγγάρισμα δαπέδου με τη μέθοδο του διπλού κουβά, απολύμανση, στέγνωμα
και γυάλισμα με παρκετίνη
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Καθαρισμός των επίπλων γραφείου, επάνω επιφάνεια και πλαϊνά και καθάρισμα
των αντικειμένων που είναι σε αυτά



Καθαρισμός καναπέδων, καρεκλών, τραπεζιών
καθισμάτων (κάθισμα-πλάτη-μέσα-έξω-πόδια)



Καθαρισμός βιβλιοθηκών και ερμαρίων ιματισμού, μέσα-έξω-πάνω επιφάνειατράβηγμα για καθάρισμα και στον χώρο κάτω και πίσω από αυτά



Καθαρισμός κλιματιστικών



Καθαρισμός φωτιστικών, πριζών, διακοπτών και κάδρων, τζαμιών



Καθαρισμός ψυγείων μέσα-έξω-πάνω επιφάνεια-πλαϊνά- τράβηγμα για καθάρισμα
και στον χώρο κάτω και πίσω από αυτά καθώς και όποιας άλλης οικιακής συσκευής
υπάρχει



Καθαρισμός τοίχων, σοβατεπί και οροφής



Καθαρισμός πορτών μέσα-έξω και πάνω καθώς και χειρολαβών, κουφωμάτων



Καθαρισμός υαλοπινάκων μέσα έξω και πλαισίων παραθύρων μέσα έξω



Καθαρισμός περσίδων



Καθαρισμός και απολύμανση πάγκων στο εργαστήριο



Καθαρισμός των χώρων υγιεινής όπως παραπάνω αναλυτικά προσδιορίστηκε

αναμονής,

υφασμάτινων

2. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Αερισμός δωματίου



Σκούπισμα



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, καθώς και αλλαγή
σάκων



Άνοιγμα άδειων κουτιών και μεταφορά αυτών στους κάδους



Καθαρισμός και απολύμανση πάγκων στο εργαστήριο



Καθαρισμός κλιματιστικών



Καθαρισμός επίπλων, πορτών, χειρολαβών, φωτιστικών, κρεμαστρών, πριζών,
διακοπτών, τηλεφωνικών συσκευών και κάδρων με υγρό πανί



Καθαρισμός περσίδων εάν χρειάζεται



Ξεσκονίζονται με υγρό πανί τα ράφια και εσωτερικά περβάζια των παραθύρων



Ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα των χεριών από όλες τις
επιφάνειες και τους υαλοπίνακες



Σφουγγαρίζονται και απολυμαίνονται τα δάπεδα και τα σοβατεπί με τη μέθοδο του
διπλού κουβά και στέγνωμα



Καθαρισμός στους χώρους υγιεινής όπως παραπάνω αναλυτικά προσδιορίστηκε
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8. ΒΕΡΑΝΤΩΝ– ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ


Απομάκρυνση απορριμμάτων



Καθαρισμός των κάδων απορριμμάτων και αλλαγή σάκων



Πλύσιμο δαπέδου και κιγκλιδωμάτων



Καθαρισμός γλαστρών και τα πιατάκια τους

9. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ


Σκούπισμα με σκούπα η οποία προηγουμένως θα βρέχεται



Αποκομιδή απορριμμάτων, αλλαγή σάκων και μεταφορά αυτών στους κάδους
απορριμμάτων του Δήμου



Καθαρισμός κιγκλιδωμάτων όπου υπάρχουν



Καθάρισμα στα παγκάκια



Καθαρισμός γλαστρών και τα πιατάκια τους

10. Δημόσιο ΙΕΚ
1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ


Αερισμός



Σκούπισμα δαπέδου



Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, καθώς και αλλαγή
σάκων



Καθαρισμός τοίχων, οροφής ,τζαμιών και κάδρων



Καθαρισμός κλιματιστικών-καλοριφέρ-ανεμιστήρων όπου υπάρχουν



Καθαρισμός φωτιστικών, πριζών, διακοπτών



Καθαρισμός των πορτών και των πλαισίων των παραθύρων



Καθαρισμός και απολύμανση επίπλων ήτοι καναπέδων, καρεκλών, επίπλων
γραφείου, εδρών, θρανίων, καθισμάτων, τραπεζιών αναμονής, και υφασμάτινων
καθισμάτων (κάθισμα-πλάτη-μέσα-έξω-πόδια)



Αντικαθίστανται οι λεκιασμένες κουρτίνες όπου υπάρχουν



Καθαρισμός περσίδων των παραθύρων



Καθαρισμός των ραφιών και των βιβλιοθηκών ή άλλων επίπλων πχ κρεμαστρών ή
συσκευών πχ φαξ και τηλέφωνα καθώς και των εσωτερικών περβαζιών των
παραθύρων



Ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα των χεριών από όλες τις
επιφάνειες και καθάρισμα των αντικειμένων που είναι πάνω στα γραφεία και τα
τραπεζάκια
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Σφουγγάρισμα δαπέδου με τη μέθοδο του διπλού κουβά, απολύμανση, στέγνωμα
και γυάλισμα με παρκετίνη όποτε κρίνεται απαραίτητο



Τραβιούνται τα βαριά έπιπλα και οι οικιακές συσκευές όπου υπάρχουν για να
καθαριστούν οι χώροι που είναι πίσω και κάτω τους



Πλένονται οι υαλοπίνακες μέσα-έξω και όποια άλλη γυάλινη επιφάνεια υπάρχει



Καθαρισμός των χαλιών ή μοκετών όπου υπάρχουν και πλύσιμο αυτών τοπικά
όποτε χρειάζεται και συνολικά κάθε τρίμηνο

2. ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ


Καθαρισμός οροφής και πλακιδίων



Καθαρισμός λεκάνης μέσα έξω, καπάκι-πλαστικό και καζανάκι



Καθαρισμός νιπτήρα, μέσα έξω και κολωνάκι όπου υπάρχει καθώς και της
μπαταρίας



Καθαρισμός θήκης χειροπετσετών και θήκης απορρυπαντικού



Καθαρισμός καθρέφτη και περιγράμματος καθώς και υαλοπινάκων μέσα-έξω
πλαίσια παραθύρων όπου υπάρχουν



Καθαρισμός και απολύμανση ψήκτρας (βούρτσας) και βάσης της ψήκτρας



Καθαρισμός και απολύμανση καλαθιού απορριμμάτων



Καθαρισμός δαπέδου
αποχετεύσεως



Καθαρισμός φωτιστικών-πριζών ,τζαμιών και διακοπτών



Καθαρισμός πόρτας μέσα-έξω και χειρολαβής

(σκούπισμα-πλύσιμο)

καθώς

και

απολύμανση

τα

11. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Σκούπισμα του ανελκυστήρα και των ραγών



Καθαρισμός των εσωτερικών επιφανειών, του καθρέφτη και των κουμπιών



Σφουγγάρισμα του δαπέδου με έμφαση στις γωνίες



Καθαρισμός της πόρτας μέσα έξω και πάνω



Καθαρισμός των ραγών με αιχμηρό αντικείμενο και ξέβγαλμα με καθαρό νερό
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Παρατηρήσεις:
1. Οι γενικοί καθαρισμοί θα πραγματοποιούνται από την δύναμη προσωπικού του
αναδόχου με εντολή του Προϊσταμένου Ψ.Ν.Α του κάθε χώρου και ειδοποίηση του
αναδόχου, προς αποφυγή δυσλειτουργιών στην εκτέλεση της υπηρεσίας. Στη γενική
καθαριότητα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η χρησιμοποίηση σύγχρονου μηχανολογικού
εξοπλισμού και ειδικών μηχανημάτων για νοσοκομειακή χρήση. Ο καθαρισμός χαλιών
και μοκετών πραγματοποιείται σε κάθε χώρο που έχουν τοποθετηθεί και συναντώνται,
ανεξαρτήτου δομής ή υπηρεσίας είτε αναφέρεται στο παρόν παράρτημα είτε όχι, η δε
στέγνωση αυτών, να πραγματοποιείται με ένα μηχάνημα κρύου και ζεστού αέρα.
2. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να απασχολεί καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης
Υγιεινολόγο ή Επόπτη Δημόσιας Υγείας για τον έλεγχο των προγραμμάτων-διαδικασιών
καθαριότητας και ελέγχου ποιότητας, με αποδεδειγμένη εμπειρία μέσα στην τελευταία
τριετία.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

EΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
ΤΜΗΜΑ
1ο Ψ.Τ.Ε
2ο Ψ.Τ.Ε
3ο Ψ.Τ.Ε
4ο Ψ.Τ.Ε
5ο Ψ.Τ.Ε
6ο Ψ.Τ.Ε
7ο Ψ.Τ.Ε (
ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ Β)
8ο Ψ.Τ.Ε
9ο Ψ.Τ.Ε
10ο Ψ.Τ.Ε
7ο (ΠΡΟΚΑΤ)
ΠΡΟΚΑΤ 2ΑΒ
ΠΡΟΚΑΤ 2Α (DETOX)
ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟ &
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ (Δευτέρα,
Τετάρτη, Παρασκευή) -ΑΠ.

ΕΠΙΦΑΝΕ
ΙΑ

ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

07.0013.00

15.0021.00

07.0013.00

15.0021.00

07.0013.00

15.0021.00

07.0013.00

15.0021.00

07.0013.00

15.0021.00

07.0013.00

15.0021.00

07.0013.00

15.0021.00

200

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

2
1
2
1
2
1

1
1
1
1
1
1

1
2
1
2
1
2

1
1
1
1
1
1

826

200

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

826
895
760
1.092
1.036
0

200

1
2
2
2
2
0

1
1
1
2
2
0

1
2
2
2
2
0

1
1
1
2
2
0

1
2
2
2
2
0

1
1
1
2
2
0

1
2
2
2
2
0

1
1
1
2
2
0

1
2
2
2
2
0

1
1
1
2
2
0

1
1
2
2
2
0

1
1
1
1
1
0

1
2
1
2
1
0

1
1
1
1
2
0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

0

0

0

0

895
760
895
760
826
826

200
200

200
200
200
0

159
100

ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ(1 ΦΟΡΑ )

10ο (ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ)
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,
ΑΓΡΟΙΚΙΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ

300
1.073

400

27

EΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
ΤΜΗΜΑ
Π.Π.Α.Δ (Αγροικίες)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κ.Ε.Κ (Καθαρισμός 1 φορά
την εβδομάδα, κάθε Τρίτη)
ΜΟΝΑΔΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΟΥΡΝΟΣ
ΔΩΜΑΤΙΑ ΙΑΤΡΩΝ
ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ

ΕΠΙΦΑΝΕ
ΙΑ

ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ

142

60

50

155

519

200

150

200

1.244

250

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

07.0013.00

15.0021.00

07.0013.00

15.0021.00

07.0013.00

15.0021.00

07.0013.00

15.0021.00

07.0013.00

15.0021.00

07.0013.00

15.0021.00

07.0013.00

15.0021.00

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

0

2

0

2

1

2

0

2

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

155
330
298

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

276

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ AIDS
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

660
326
120
323
270
32
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EΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
(08.30-14.30, Δευτέρα έως
και Σάββατο)
ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ,ΚΛΙΜΑΚΟΣ
ΤΑΣΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ
(Α΄όροφος Υποστηρικτικού)
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΦΑΝΕ
ΙΑ

ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ

458

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

07.0013.00

15.0021.00

07.0013.00

15.0021.00

07.0013.00

15.0021.00

07.0013.00

15.0021.00

07.0013.00

15.0021.00

07.0013.00

15.0021.00

07.0013.00

15.0021.00

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

600
250

ΚΥΛΙΚΕΙΟ (Α΄ όροφος)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Μ.Ψ.Α.Τ.
18ο ΑΝΩ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

155
428
77
200
300

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΑΡΧΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
Δ.Ι.Ε.Κ.
ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ
AΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΜΕΤΑΛΛ.ΑΠΟΘΗΚΗ

21

500
106

155

21
71

70

840
16
136
300

250
200
320

29

EΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΠΙΦΑΝΕ
ΙΑ

ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ

15.0021.00

ΤΡΙΤΗ
07.0013.00

15.0021.00

ΤΕΤΑΡΤΗ
07.0013.00

15.0021.00

ΠΕΜΠΤΗ
07.0013.00

15.0021.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07.0013.00

15.0021.00

ΣΑΒΒΑΤΟ
07.0013.00

15.0021.00

ΚΥΡΙΑΚΗ
07.0013.00

15.0021.00

540

ΝΥΧΤΑ-Τ.Ε.Π.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΑΝΑΓΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ
07.0013.00

ΤΜΗΜΑΤΑ

21.492

4.311

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

43

15

42

15

43

16

42

15

43

1

16

26

1

13

23

14

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Επισημαίνουμε ότι οι χώροι: Ψυκτικός θάλαμος, Νεκροθάλαμος, Σύλλογος, Αρχ. Διαγωνισμών, Αρχ. Πληροφορικής, ΚΕΚ, παραμένουν
κλειστά τις απογευματινές ώρες και κατά την διάρκεια Σαββάτου - Κυριακής.

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

30

Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

8

ΤΜΗΜΑ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
(Κεραμεικού 47, Αθήνα)
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ
(Πτολεμαίου 6,
Λαμπρινή)
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΠΡΟΠΟΛΙΣ
(Μαιζώνος 39, Αθήνα)
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΙΡΙΣ
(Αρκαδίου 23,
Κορυδαλλός)
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΝ
ΑΡΧΗ
(Καλυψούς 80,
Καλλιθέα)
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
(Περικλέους 56,
Νεάπολη)
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΕΡΜΗΣ
(Βιτσίου 65, Νέο
Ηράκλειο)
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΑΝΟΙΞΗ
(Πατησίων 207, Αθήνα)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.0021.00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

08.00-14.00

08.00-14.00

800

40

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

413

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

728

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

572

30

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

872

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

405

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

605

120

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

825

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
Α/Α

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ΤΜΗΜΑ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ
(Κουρμούλη 23, Αθήνα)
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ
(Κουρμούλη 23, Αθήνα)
ΞΕΝΩΝΑΣ ΤΑΥΓΕΤΗ
(Πιπίνου & Αλκαμένους
104, Αθήνα)
ΞΕΝΩΝΑΣ ΧΕΥΔΕΝ
(Χεϋδεν 29, Αθήνα)
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΙΘΑΚΗ(Αγίου Νικολάου
10, Γλυφάδα)
ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΡΜΟΝΙΑ
(Αγίας Παρασκευής 6163,
Αγία Παρασκευή)
ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗ
(Χελμού 3, Χαλάνδρι)
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΟΔΥΣΣΕΙΑ
(Αθανασίου Διάκου 36,
Αγία Βαρβάρα)
ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΙΘΡΙΑ
(Μαιζώνος 74, Αθήνα)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

231

ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ

0

ΔΕΥΤΕΡΑ
07.00-13.00

15.00-21.00

1

ΤΡΙΤΗ
07.00-13.00

ΤΕΤΑΡΤΗ

15.00-21.00

1
1

ΤΜΗΜΑΤΑ
07.00-13.00

15.00-21.00

1
1

1

ΠΕΜΠΤΗ
07.00-13.00

15.00-21.00

1
1

1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07.00-13.00

15.0021.00

1
1

1

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

08.00-14.00

08.00-14.00

1
1

1

1

508

10

1

1

400

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

650

100

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

399

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

250

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

580

300

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

400

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

466

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
Α/Α

18
19

20

21

22

ΤΜΗΜΑ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΣΤΙΑ
(Μυλλέρου 71, Αθήνα)
ΞΕΝΩΝΑΣ ΝΕΦΕΛΗ
(Μυλλέρου 71, Αθήνα)
ΞΕΝΩΝΑΣ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ
(Δωδεκαννήσου 59,
Περιστέρι)
ΞΕΝΩΝΑΣ
ΑΜΑΛΘΕΙΑ
(Αχαϊας 4, Ανθούπολη,
Περιστέρι)
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΘΑΛΕΙΑ
(Αγίου Μελετίου 149 &
Αριστομένους, Αθήνα)

23

ΞΕΝΩΝΑΣ ΙΜΒΡΟΥ
(Λεωφόρος Ιωνίας 166,
Κάτω Πατήσια, Αθήνα)

24

ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΕΜΕΛΗ
(Φερρών 38, Πλατεία
Βικτωρίας, Αθήνα)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

420

ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ

0

ΔΕΥΤΕΡΑ
07.00-13.00

15.00-21.00

1

ΤΡΙΤΗ
07.00-13.00

ΤΕΤΑΡΤΗ

15.00-21.00

1
1

ΤΜΗΜΑΤΑ
07.00-13.00

15.00-21.00

1
1

1

ΠΕΜΠΤΗ
07.00-13.00

15.00-21.00

1
1

1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07.00-13.00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

15.0021.00

08.00-14.00

08.00-14.00

1

1

1

1
1

600

40

1

1

1

410

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

245

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

440

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

667

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.000

0

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2
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ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
Α/Α

25

26

27

28

29

30

ΤΜΗΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΊΑ
Ψ.Ν.Α. (Ισόγειο 415,39
τ.μ., Ημιόροφος 185,10
τ.μ. & 1ος όροφος 419,59
τ.μ., Μονάδα Γνωστικής
Αποκατάστασης (220,00
τ.μ.)
(Πειραιώς 114,
Κεραμεικός, Αθήνα)
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ
ΔΑΜΩΝ & ΦΙΝΤΙΑΣ
(Σατωβριάνδου 50,
Αθήνα)
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(Παπαδιαμαντοπούλου
95, Γουδί, Αθήνα)
ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΟΛΩΝΟΥ
(Δημοσθένους &
Βασιλικών 46, Αθήνα)
ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(Σκυλίτση 14, Πεδίον
Αρεως, Αθήνα)
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
(Σαλαμίνος 62,
Ασπρόπυργος)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.0021.00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

08.00-14.00

08.00-14.00

1.240

0

2

0

2

0

2

0

2

0

1

0

0

0

750

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

270

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

656

100

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

2

2

433

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

600

200

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
Α/Α

31

32

33

34

35

36

37

ΤΜΗΜΑ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
(Τατοϊου & Χαλκιδικής,
Μεταμόρφωση)
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
(Καλομοίρη 6, Αθήνα)
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΕΝΤΡΟΠΙΑ
(Κύπρου 57, Χαϊδάρι)
ΞΕΝΩΝΑΣ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
(Βελεστίνου 16,
Περιστέρι)
Κ.Ψ.Υ.
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
(Θεσσαλονίκης 125,
Ν.Φιλαδέλφεια))
Κ.Ψ.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
(Ηφαίστου & Πλούτωνος
19, Περιστέρι)
K.Ψ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
(3ος ορ.=297 τ.μ. + 5ος
ορ.=93 τ.μ.)
(Πειραιώς 114 &
Ικαριέων, Αθήνα)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.0021.00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

08.00-14.00

08.00-14.00

500

100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

731

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

382

0

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

512

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
1.000

0

2
0

08.00-14.00

972

2
0

08.00-14.00

2
0

08.00-14.00

2
0

08.00-14.00

08.00-14.00

1

1

1

1

1

1

1

1

2

08.00-14.00

13.00-19.00

08.00-14.00

13.00-19.00

08.00-14.00

13.00-17.00

08.00-14.00

13.00-19.00

08.00-14.00

0

0

390
1

390

0

0

0

0

0

0

0
08.00-14.00
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ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
Α/Α

38

39

40

41

42

43

ΤΜΗΜΑ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΑΝΑΔΥΣΗ
(Νικολάου Πλαστήρα
123 & Δράμας,
Αγιοι Ανάργυροι)
ΜΟΝΑΔΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(Ελλανίκου
3, Παγκράτι)
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ
(Τροίας 19, Αθήνα)
ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ &
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - 18
ΑΝΩ(Μάρνης 30,
Αθήνα)
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΦΗΒΩΝ - 18
ΑΝΩ(Μαραθονοδρόμων
21, Παλαιό Ψυχικό)
Α΄
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΟΞΙΚΟΜΩΝ
(Ασκληπιού 19, Αθήνα)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

596

ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ

40

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

08.00-14.00

08.00-14.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1
0

07.00-12.00

300

ΤΕΤΑΡΤΗ

15.0021.00

1
191

ΤΡΙΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ

1
0

07.00-12.00

1
0

07.00-12.00

1
0

07.00-12.00

07.00-12.00

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

129

0

443

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

140

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0
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ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
Α/Α

ΤΜΗΜΑ

44

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΩΝ
(Ασκληπιού 19, Αθήνα)

45

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΤΕΡΩΝ ΜΕ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ
(Αριστείδου 10-12, Αθήνα)

46

47

48

49

Α΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 18 ΑΝΩ
(Χανίων 4, Κυψέλη,
Αθήνα)
Κ.Ε.Κ.- ΕΚΚΕΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 18 ΑΝΩ
(Μαυρομιχάλη 122,
Αθήνα)
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
(ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 71)
Β΄
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.0021.00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

08.00-14.00

08.00-14.00

0

0

206

0

821

150

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

402

78

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

295

210

0
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ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
Α/Α

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ
07.00-13.00

15.00-21.00

ΤΡΙΤΗ
07.00-13.00

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ

15.00-21.00

07.00-13.00

15.00-21.00

ΠΕΜΠΤΗ
07.00-13.00

15.00-21.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07.00-13.00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

15.0021.00

08.00-14.00

08.00-14.00

ΤΟΞΙΚΟΜΩΝ
(Πατησίων 89, Αθήνα)

50

51

52

53

54

ΤΟΜΕΑΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 18 ΑΝΩ
(Πατησίων & Φερρών 2,
Αθήνα)
ΚΛΕΙΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΔΡΩΝ
(Ιερά Οδός και Καραολή
Δημητρίου, Χαϊδάρι)
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
ΜΗΤΕΡΩΝ ΜΕ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ
(Χαριλάου Τρικούπη 93,
Αθήνα)
Α΄ΞΕΝΩΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ - 18
ΑΝΩ(Μιχαήλ Βόδα και
Υγείας 10, Αθήνα)
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ
(ΑΝΟΙΧΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) - 18

153

0

422

150

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

774

100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

357

505

0

07.00-12.00

07.00-12.00

07.00-12.00

07.00-12.00

07.00-12.00
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ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
Α/Α

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

08.00-14.00

08.00-14.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.0021.00

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

ΑΝΩ
(Αθανασάκη 3, Αθήνα)

55

56

57

58

Γ΄ ΞΕΝΩΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 18 ΑΝΩ
(Ελλης 5, Αθήνα)
ΚΛΕΙΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΔΡΩΝ
(Ολυμπίας 11, Αγιος
Νικόλαος, Αθήνα)
ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - SEXUAL
ADDICTION
(Βουρνάζου 37,
Αμπελόκηποι, Αθήνα)
Β΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ - 18
ΑΝΩ
(Αγ.Ιεροθέου 27 & Αγίας
Μαρίνας 5, Αγιος
Ιερόθεος, Περιστέρι)

385

20

1
100

0

1
0

07.00-12.00

1
0

07.00-12.00

1
0

07.00-12.00

1
0

07.00-12.00

07.00-12.00

600

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

660

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0
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ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
Α/Α

59

60

61

ΤΜΗΜΑ

Β΄ ΞΕΝΩΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ - 18
ΑΝΩ
(Ταϋγετου 21, Παλαιό
Ψυχικό)
(08.00-13.00, 2 φορές
την εβδομάδα)
Ε΄ ΞΕΝΩΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ - 18
ΑΝΩ
(Θηραμένους 32,
Αιγάλεω)
(08.00-13.00, 2 φορές
την εβδομάδα)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - 18 ΑΝΩ
(Ιπποκράτους 131,
Αθήνα)
(08.00-13.00, 1 φορές
την εβδομάδα)

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

100

ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

08.00-14.00

08.00-14.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.00-21.00

07.00-13.00

15.0021.00

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

58

30

57

28

58

30

58

28

58

29

39

33

0

70

0

0

0

29.181

2.048

50.673 6.359
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στην περίπτωση που μελλοντικά, η εικόνα αυτή του Νοσοκομείου μεταβληθεί, επέλθει αλλαγή στη λειτουργία των δομών και των Τμημάτων, τότε με
πρόβλεψη της Υπηρεσίας στην οικεία σύμβαση υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης των επιφανειών καθαρισμού, των ωραρίων καθαριότητας και των
αριθμών των εργαζομένων.
Δεν θα γίνεται καθαρισμός στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου «Διαδρομή» που στεγάζεται το ΔΙΕΚ, την θερινή περίοδο που παραμένει
κλειστή (από την 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου) και τα χρονικά διαστήματα διακοπής της εκπαίδευσης [δεκαπέντε (15) ημέρες] κατά τις εορτές
Χριστουγέννων
και
Πάσχα.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ελέγχει τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. Ο
έλεγχος διενεργείται από την Διοίκηση του Νοσοκομείου με εξουσιοδοτημένους
υπαλλήλους-Επιτροπή και το Αυτοτελές Γραφείο Επιστασίας. Η Επιτροπή ελέγχου
καθαριότητας είναι πενταμελής έχει χρονική διάρκεια λειτουργίας τρεις (3) μήνες και
συστήνεται με Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου κατόπιν σχετικής εισήγησης του
Γραφείου Επιστασίας. Η επιτροπή με γνώμονα την σχετική σύμβαση και το μηνιαίο
πρόγραμμα καθαριότητας:
o

ελέγχει το έργο και τα αποτελέσματα των εργασιών του συνεργείου καθαριότητας,
συντάσσοντας μηνιαίο πρακτικό ελέγχου, το οποίο οφείλει να το παραδίδει
πρωτοκολλημένο στο Γραφείο Επιστασίας την Α΄ εβδομάδα κάθε μήνα (για τον
έλεγχο του προηγούμενου μήνα)
o καταγράφει στο πρακτικό της τυχόν προβλήματα που διαπιστώνει σχετικά με την
καθαριότητα (πλήρη - αναλυτική καταγραφή του προβλήματος, ημερομηνία που
σημειώθηκε, αντίστοιχη αναφορά στο Παράρτημα της σύμβασης που αναφέρεται
κλπ) καθώς και εάν επιλύθηκε ή όχι.
o εφόσον διαπιστώνει οποιοδήποτε πρόβλημα, προβαίνει στη σχετική ενημέρωση αναφορά προς το Γραφείο Επιστασίας το οποίο με την σειρά του ενημερώνει τονην υπεύθυνο-η του συνεργείου (προφορικά ή γραπτά) προκειμένου με δική του-ης
ευθύνη-παρέμβαση να το επιλύσει άμεσα.
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε συνεργασία με το Γραφείο Επιστασίας και σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (ΔΝΥ) να καταρτίζουν από κοινού
το μηνιαίο πρόγραμμα καθαριότητας (για τον επόμενο μήνα) και το οποίο το αργότερο
μέχρι την 25η κάθε τρέχοντος μηνός να κατατίθεται στο Γραφείο Επιστασίας του
Νοσοκομείου. Στη συνέχεια το Γραφείο Επιστασίας, με δική του ευθύνη το κοινοποιεί στην
Επιτροπή ελέγχου καθαριότητας καθώς και στην εφημερεύουσα. Το πρόγραμμα θα είναι
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα της αναδόχου
εταιρείας και του Υπευθύνου του Γραφείου Επιστασίας, θα περιγράφεται αναλυτικά το
ωράριο, ο χώρος και η επιφάνεια του κτηρίου ή του περιβάλλοντα χώρου που θα
απασχολείται ο κάθε εργαζόμενος.
3. Όσα κτήρια πρόκειται να μισθωθούν ή να λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης και έχουν ληφθεί υπ΄ όψη οι σχετικές τους ανάγκες, δύναται εφόσον ζητηθεί
εγγράφως από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο τους, να ενταχθούν στο μηνιαίο πρόγραμμα
καθαριότητας με σχετική έγκριση του Γραφείου Επιστασίας και σε συνεργασία με τη ΔΝΥ.
Το ίδιο καθεστώς έγκρισης ισχύει και στην περίπτωση που απαιτείται να εκτελεστεί γενική
καθαριότητα σε ένα νέο μισθωμένο κτίριο ή για να διενεργηθούν επιπλέον γενικές
καθαριότητες. Για τις όποιες σχετικές αλλαγές που σχετίζονται με την λειτουργία νέων
ακινήτων, το Γραφείο Επιστασίας και σε συνεργασία με τη ΔΝΥ, οφείλει να ενημερώνει
εγγράφως τον ανάδοχο, προκειμένου να τις λάβει υπ΄ όψη του στον καταρτισμό του
επόμενου μηνιαίου προγράμματος καθαριότητας.
4. Το Γραφείο Επιστασίας του Νοσοκομείου, με δική του ευθύνη υποχρεούται να τηρεί δύο
(2) βιβλία επικοινωνίας, ένα για τις δομές εντός ΨΝΑ και ένα για τις δομές εκτός ΨΝΑ, με
σκοπό την καταγραφή σε αυτά τυχόν παραλείψεων ή και παραπόνων.
5. Το Γραφείο Επιστασίας ως υπεύθυνο για την υλοποίηση της σύμβασης καθαριότητας με
δικές του ενέργειες και ευθύνη και με την συνδρομή της Δ.Ν.Υ οφείλει να κοινοποιήσει
αντίγραφο της σύμβασης σε όλα τα τμήματα ή δομές του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα
στον εκάστοτε Υπεύθυνο, ο οποίος έχει υποχρέωση να γνωρίζει και να εφαρμόζει ρητά

τους σχετικούς όρους που τον αφορούν. Η σύμβαση κοινοποιείται (με μέριμνα του
Γραφείου Επιστασίας) και στην εκάστοτε τριμηνιαία επιτροπή παρακολούθησης της
καθαριότητας.
6. Ο Προϊστάμενος-Υπεύθυνος κάθε Τμήματος-Δομής συμπληρώνει καθημερινά το
τυποποιημένο «Έντυπο Παρακολούθησης των καθημερινών εργασιών του Συνεργείου
Καθαριότητας» και το οποίο με δική του ευθύνη κοινοποιεί την επόμενη μέρα ένα
αντίγραφο στο Γραφείο Επιστασίας και ένα αντίγραφο διατηρεί στο αρχείο του. Σε
περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την προσέλευση του
προσωπικού καθαριότητας, ο/η υπεύθυνος/η κάθε τμήματος οφείλει άμεσα να
ενημερώνει τηλεφωνικά και εγγράφως αν χρειαστεί το Γραφείο Επιστασίας το οποίο
ενημερώνει αμέσως τον επόπτη του συνεργείου καθαριότητας για την άμεση επίλυσης του
προβλήματος. Σε περίπτωση οποιουδήποτε άλλου προβλήματος που αφορά την
καθαριότητα ο/η υπεύθυνος/η κάθε τμήματος, οφείλει άμεσα να ενημερώνει τηλεφωνικά
και εγγράφως την επιτροπή καθαριότητας προκειμένου να επιληφθεί του εκάστοτε
προβλήματος μαζί με τον επόπτη. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, καταγράφεται στο
πρακτικό της επιτροπής ως παράβαση το οποίο συνυπογράφεται και από τον ανάδοχο, και
ενημερώνεται το Γραφείο Επιστασίας
(αποστέλλοντας αντίγραφο του έντυπου
παρακολούθησης εργασιών όπου καταγράφονται τα προβλήματα σχετικά με την
καθαριότητα και την παρουσία του προσωπικού), το οποίο με την σειρά του θα απευθύνει
στον ανάδοχο σχετικό έγγραφο προκειμένου να λάβει γνώση και να επιλύσει το πρόβλημα.
7. Το προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται να υπογράφει καθημερινά τόσο κατά την
προσέλευση και την αποχώρηση του στο Τμήμα ή τη Δομή που έχει ορισθεί βάση
προγράμματος να απασχοληθεί. Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τις παρουσίες των
εργαζομένων στο συνεργείο καθαριότητας, οφείλει ο Υπεύθυνος κάθε Τμήματος να το
γνωρίζει άμεσα και εγγράφως στο Γραφείο Επιστασίας, το οποίο με την σειρά του
ενημερώνει σχετικά τον ανάδοχο ή τον υπεύθυνό-η του, προκειμένου να επιληφθεί του
θέματος για την άμεση αντικατάστασή του.
8. Το Γραφείο Επιστασίας θα λαμβάνει σε μηνιαία βάση και συγκεκριμένα μέχρι το αργότερο
την Α΄ εβδομάδα, το πρακτικό ελέγχου των εργασιών καθαριότητας (για τον προηγούμενο
μήνα) που συντάσσει η αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης. Αφού το ελέγξει και
διαπιστώσει ότι μετά τον έλεγχο που διενήργησε η Επιτροπή παρακολούθησης των
εργασιών ή και το ίδιο, υπάρχουν προβλήματα-ελλείψεις στην καθαριότητα ή απουσίες
προσωπικού, το διαβιβάζει αρμοδίως, στο Γραφείο Προμηθειών το οποίο εισηγείται στο
Δ.Σ του Νοσοκομείου για περαιτέρω έλεγχο και λήψη σχετικής απόφασης. Σε διαφορετική
περίπτωση, το καταθέτει μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών που οφείλει να
προσκομίζει ο Ανάδοχος σε μηνιαία βάση, στο Γραφείο Χρηματικού για την έκδοση του
σχετικού εντάλματος πληρωμής.
9. Η Γενική Καθαριότητα ενός κτηρίου θα εκτελείται από τη δύναμη προσωπικού που
διατίθεται στο Νοσοκομείο, κατόπιν σχετικής συνεννόησης-συμφωνίας της-ου
Προϊστάμενης-ου του κάθε Τμήματος με το Γραφείο Επιστασίας και μετά από σχετική
ενημέρωση της Υπεύθυνης του συνεργείου και θα αποτυπώνεται στο μηνιαίο πρόγραμμα
καθαριότητας Ο Προϊστάμενος-Υπεύθυνος κάθε Τμήματος-Δομής συμπληρώνει όποτε
εκτελεστεί η Γενική καθαριότητα το τυποποιημένο «Έντυπο Παρακολούθησης των
εργασιών γενικής καθαριότητας του Συνεργείου» και ακολουθεί την διαδικασία όπως
ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο (τρόπος συμπλήρωσης του εντύπου ελέγχου της
καθημερινής καθαριότητας).
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10. Το προσωπικό θα είναι, όσο αυτό γίνεται δυνατόν, μόνιμο σε κάθε νοσηλευτικό τμήμα,
οικοτροφείο, ξενώνα, ιατρείο κλπ. Αλλαγές θα γίνονται μόνο από τον Υπεύθυνο του
συνεργείου, ο οποίος οφείλει να ενημερώνει γραπτώς, λόγω αρμοδιότητας (σύνταξη του
μηνιαίου προγράμματος) το Γραφείο Επιστασίας και το οποίο με την σειρά του τροποποιεί
το αρχικό πρόγραμμα.
11. Το ωράριο απασχόλησης των εργαζομένων στο συνεργείο καθαριότητας, στα Νοσηλευτικά
Τμήματα και εξωτερικές Δομές του Νοσοκομείου θα είναι:


07.00 έως 21.00



Το ωράριο λειτουργίας του προσωπικού καθαρότητας θα είναι έξι (6) ώρες
ημερησίως και θα κατανέμεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας κατά την
έκδοση του προγράμματος.



Στη Διοικητική, Τεχνική Υπηρεσία και την Μονάδα Αποκατάστασης το ωράριο
απασχόλησης των εργαζομένων στο συνεργείο καθαριότητας, θα είναι από τις
07.00 μέχρι 14.00 και θα κατανέμεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας κατά
την έκδοση του προγράμματος.

Επίσης θα απασχολείται ένα (1) άτομο για τη νυχτερινή βάρδια (22.00-06.00) που θα
βρίσκεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, προκειμένου να καλύψει οποιαδήποτε
ανάγκη χρειασθεί στο Νοσοκομείο κατά την διάρκεια της νύχτας.
12. Θα συσταθεί Τριμελής Επιτροπή με χρονική διάρκεια μέχρι την λήξη της σύμβασης και
έργο της θα είναι η καταμέτρηση ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνει το
συνεργείο καθαριότητας στον χώρο του οικίσκου όπου στεγάζεται εντός του Νοσοκομείο.
Το σχετικό πρακτικό θα το υποβάλλει η εν λόγω Επιτροπή, στο τέλος κάθε μήνα, στο
Γραφείο Χρηματικού προκειμένου να προβαίνει στην σχετική παρακράτηση από την
μηνιαία αμοιβή του αναδόχου.
13. Το Νοσοκομείο υποχρεούται να παρέχει στον ανάδοχο, χώρο για την ασφαλή αποθήκευση
των μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο. Επίσης θα
παρέχει τις αναγκαίες ποσότητες νερού και ηλεκτρισμού για τη διενέργεια των
καθαρισμών. Τέλος το Νοσοκομείο ως κύριος του έργου θα παραχωρήσει χώρο για την
ενδιαίτηση και την ανάπαυση του προσωπικού καθαριότητας, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. Ο ανάδοχος οφείλει να
διατηρεί την τάξη και την καθαριότητα των χώρων αυτών ούτως ώστε να αποφευχθεί
τυχόν εξάπλωση μικροβίων.
14. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δική του ευθύνη, δαπάνη και φροντίδα, να φέρει το
προσωπικό που απασχολεί, κατά την διάρκεια της εργασίας του στο ΨΝΑ, ταυτότητακονκάρδα όπου θα περιλαμβάνει την φωτογραφία και τα στοιχεία του απασχολούμενου.
15. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολεί μόνο ασφαλισμένο προσωπικό, στους
αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, διαφορετικά το
Νοσοκομείο και ύστερα από έγκαιρη ενημέρωσή του αρμοδίως δεν θα επιτρέψει σε
κανένα εργαζόμενο του να εργαστεί χωρίς την ασφάλιση αυτή. Για το λόγο αυτό ο
ανάδοχος κάθε μήνα θα καταθέτει Υπεύθυνη Δήλωση σαν δικαιολογητικό εξόφλησής της.
Η απασχόληση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου (αμοιβή, ασφάλεια
κλπ). Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται μόνον εφόσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα
παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για
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την κάλυψη του προσωπικού που απασχολεί παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα
προφύλαξης και προστασίας σε περίπτωση πιθανού ατυχήματος.
16. Το προσωπικό που θα απασχολείται θα πρέπει να γνωρίζει καλά την ελληνική γλώσσα και
να έχει την δυνατότητα άνετης επικοινωνίας με το κοινό. Θα πρέπει να μην πέφτει σε
παραπτώματα σε ώρα εργασίας στους χώρους του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο μπορεί
να ζητήσει οποτεδήποτε κατάσταση με την πορεία εργασίας στους χώρους του καθώς και
κατάσταση με την πορεία εργασίας του κάθε εργαζομένου.
17. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τον ανάδοχο την απομάκρυνση από την
εργασία, ορισμένων εργαζομένων εάν κρίνει ότι δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν στις
οδηγίες και τους κανόνες του Νοσοκομείου.
18. Προ της ημέρας ανάληψης υπηρεσίας δύναται εφόσον ζητηθεί από τον ανάδοχο, να
παρέχει το Νοσοκομείο άτομα που θα δείξουν τους χώρους στο προσωπικό του αναδόχου.
19. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει σε όλους τους υπαλλήλους του βιβλιάριο
υγείας καθώς και τον απαιτούμενο εμβολιασμό τους, αμέσως μετά την πρόσληψή τους.
20. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοι του να μην φέρουν στην δουλειά τους ξένα
άτομα, συμπεριλαμβανομένου και των τέκνων των εργαζομένων.
21. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί έμπειρο προσωπικό και να μπορεί να
εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει κανένα κώλυμα κατά την διάρκεια των εργασιών του
Νοσοκομείου. Οι υπάλληλοι του δεν επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλους του
Νοσοκομείου, ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του με γραπτή δήλωση τους, όπως
βεβαιώσουν πως δεν θα ανακοινώσουν σε κανένα, πράγματα που τους έγιναν γνωστά
λόγω της εργασίας τους (ιατρικό απόρρητο κλπ). Αυτή η υποχρέωση εξακολουθεί να
υπάρχει ακόμη και μετά το πέρας της σύμβασης.
22. Οι υπάλληλοι του αναδόχου δεν επιτρέπεται να μιλούν με ασθενείς για την ασθένεια τους
και την αγωγή που τους χορηγείται για την θεραπεία τους. Επίσης, δε τους επιτρέπεται να
κριτικάρουν τις δραστηριότητες των Ιατρών, του νοσηλευτικού και του βοηθητικού
προσωπικού. Ακόμη δεν μπορούν να δίνουν συμβουλές για θεραπείες στους ασθενείς.
Είναι απαγορευμένη η συναναστροφή με τους ασθενείς όπως και η προμήθεια σε αυτούς
τροφίμων, ποτών τσιγάρων, φαρμάκων κλπ.
23. Ο ανάδοχος ή ο εξουσιοδοτημένος προϊστάμενος του- επόπτης ελέγχει την δουλειά που
έχει αναλάβει και είναι υποχρεωμένος να κάνει παρατηρήσεις στους υπαλλήλους όταν
αυτοί ξεφεύγουν από τους κανόνες που θέτει το Νοσοκομείο ή όταν η ποιότητα των
εργασιών δεν είναι η επιθυμητή.
24. Ο προϊστάμενος – επόπτης του συνεργείου καθαριότητας πρέπει να φροντίζει ώστε να μην
προκαλούνται ζημιές από τους υπαλλήλους του. Τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από
αυτούς ή διαπιστώθηκαν πρέπει να αναφέρονται αμέσως στον υπεύθυνο του τμήματος
που εργάζονται ώστε στη συνέχεια να ενημερώνεται η επιτροπή παρακολούθησης και
ελέγχου καθαριότητας (μέσω του Γραφείου Επιστασίας). Η αποκατάσταση των ζημιών
βαρύνει τον ανάδοχο.
25. Ο υπεύθυνος της καθαριότητας- επόπτης είναι υπεύθυνος για τον τρόπο που γίνεται η
καθαριότητα ανάλογα το χώρο, όπως αυτά αναφέρεται αναλυτικά στην Διακήρυξη καθώς
και για την απολύμανση των χώρων. Επιπλέον απολυμάνσεις μπορεί να γίνουν ανάλογα με
την περίπτωση και την αναγκαιότητα σε συνεννόηση με την Διοίκηση του Νοσοκομείου.
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26. Οι επόπτες του συνεργείου καθαρισμού πρέπει να έχουν αυτοπρόσωπη παρουσία στους
χώρους των κτηρίων καθημερινά 07.00-21.00 και θα ελέγχουν τον προγραμματισμένο
καθαρισμό αν γίνεται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
27. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα πιστοποιητικά καλής
λειτουργίας (CE Mark) τα οποία και να κατατεθούν στην τεχνική προσφορά.
28. Τις στολές του προσωπικού τις παρέχει ο ανάδοχος και πρέπει να είναι καθαρές και
ευπρεπείς.
29. Τα υλικά καθαρισμού και απολύμανσης καθώς και οι χώροι που θα χρησιμοποιούνται, ο
τρόπος εφαρμογής του και η συχνότητα αλλαγής τους κλπ προτείνονται από τον ανάδοχο
και εγκρίνονται από το Νοσοκομείο (επιτροπή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων). Όσον
αφορά τις ποσότητες των υλικών, προτείνονται από τον ανάδοχο βάσει των τετραγωνικών
και της ρυπαρότητας του χώρου και καθορίζονται σε συνεργασία του Γραφείου
Επιστασίας με την Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να καταθέσει κατάσταση αυτών καθώς και δείγματα που προτίθεται να χρησιμοποιήσει,
όσο δε για τα υλικά απολύμανσης πρέπει να κατατεθεί ή έγκριση κυκλοφορίας τους από
τον ΕΟΦ. Το Νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει την χρήση ορισμένων μόνο απολυμαντικών και
υγρών καθαρισμού γενικότερα.
30. Καθαρισμοί γίνονται όταν οι ανάγκες το απαιτούν άσχετα με την συχνότητα και το
πρόγραμμα που έχει καθοριστεί.
31. Όταν προκύπτουν νέες μέθοδοι για καλύτερο καθαρισμό και απολύμανση ο ανάδοχος
πρέπει να χρησιμοποιεί τις καλύτερες μεθόδους και τα καλύτερα μέσα. Σε κάθε περίπτωση
πρέπει να φροντίζει ώστε οι υπάλληλοι του να γνωρίζουν την χρήση των καθαριστικών και
απολυμαντικών που χρησιμοποιούν.
32. Το Νοσοκομείο κάνει έλεγχο των χώρων που καθαρίζονται. Παρατηρήσεις γίνονται είτε
γραπτώς είτε προφορικώς.
33. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα με αρμόδια επιτροπή την οποία αυτό καθορίζει να
διενεργεί τους σχετικούς ελέγχους. Υγειονομικοί και βακτηριολογικοί έλεγχοι
διενεργούνται από άτομα που ορίζει το Νοσοκομείο. Οι έλεγχοι διενεργούνται χωρίς
προειδοποίηση.
34. Η διαδικασία καθαριότητας θα πρέπει να μην δημιουργεί οποιοδήποτε όχληση ή βλάβη
οποιασδήποτε μορφής στο Νοσοκομείο.
35. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε κατά την διάρκεια των εργασιών καθαριότητας να μην
ενοχλούνται ασθενείς, προσωπικό και επισκέπτες. Για αυτό το λόγο λαμβάνει τα ανάλογα
μέτρα και ενημερώνει τους υπαλλήλους του για την συμπεριφορά τους.
36. Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας των υπαλλήλων του.
Επίσης πρέπει να ελέγχει και να φροντίζει ώστε οι υπάλληλοι του μετά το τέλος της
εργασίας τους να φεύγουν από το χώρο του Νοσοκομείου.
37. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους με την εργασία (εργατική
νομοθεσία, αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγείαασφάλεια εργατών κλπ) και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών αρχών για την τήρησή
κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτούς. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τις
αρμόδιες αρχές οποιαδήποτε παράβαση της εργατικής Νομοθεσίας ή ενημερωθεί
αρμοδίως το Νοσοκομείο, θα καταγγέλλεται η σχετική σύμβαση εις βάρος του αναδόχου.
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Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος κάθε μήνα θα καταθέτει Υπεύθυνη Δήλωση σαν
δικαιολογητικό εξόφλησής της.
38. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο,
στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε Τρίτο.
39. Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί όλες τις κείμενες διατάξεις σχετικά με
την ασφάλεια του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά και ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και
αστικά για κάθε ατύχημα όπου τυχόν προκύψει.
40. Ο ελάχιστος αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού (μόνιμης παρουσίας και σε
καθημερινή βάση) από την ανάδοχο εταιρεία καθαρισμού θα είναι σύμφωνα με τους
αναλυτικούς πίνακες που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας και αφορά τα
άτομα που καθημερινά πρέπει να προσέρχονται προς εργασία σε περίπτωση καθαρισμού
όλων των επιφανειών και τα οποία θα πρέπει να αντικαθίστανται σύμφωνα με την κείμενη
εργατική νομοθεσία με ρεπό, άδειες κλπ καθώς το κόστος των αδειών – ρεπό, έχει
προϋπολογιστεί από οικονομικής πλευράς, στον παρόντα διαγωνισμό.
41. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει να μην σταματά η ποιοτική και συχνή
καθαριότητα των χώρων που ορίζονται από την σύμβαση σε κάθε περίπτωση (ρεπό
εργαζομένων, ασθένειά τους, απεργία και άδειες κλπ). Ο ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει
ότι οι εργασίες καθαριότητας και απολύμανσης θα εξαιρούνται από απεργίες και θα
διαθέτει προσωπικό ασφαλείας για αυτές τις υπηρεσίες, χωρίς να δύναται να επικαλεστεί
οποιαδήποτε περίπτωση ανωτέρας βίας (ως προς την αδυναμία εξασφάλισης των
συμφωνημένου αριθμού προσωπικού καθαρισμού), για την μη επιβολή των
προβλεπομένων ποινικών ρητρών.
42. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Διοίκησης και των
εξουσιοδοτημένων οργάνων της σε ότι αφορά των αριθμό του προσωπικού που
απασχολείται ανά βάρδια καθώς επίσης και την απομάκρυνση εργαζομένων που θεωρεί
ότι δε ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
43. Για κάθε τυχόν παράβαση του αναδόχου πρέπει να συντάσσεται απαραιτήτως κατά τη
παραλαβή προσωρινό πρακτικό της επιτροπής το οποίο όμως θα πρέπει να υπογράφεται
και παρά του αναδόχου ο οποίος μπορεί να σημειώσει τις αντιρρήσεις του επί της
αναγραφόμενης παραβάσεως επί των οποίων σε συνέχεια η επιτροπή μπορεί να
σημειώσει τις παρατηρήσεις της. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του
αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά , η επιτροπή είναι υποχρεωμένη να αναφέρει στο
πρακτικό την άρνηση ή οποία θα αποτελέσει ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο κατά την
εξέταση της παραβάσεως από την επιτροπή προμηθειών. Εάν και εφόσον ο ανάδοχος
συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της επιτροπής και τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές που
προέκυψαν τότε η επιτροπή συντάσσει τελικό πρακτικό παραλαβής.
44. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο ανάδοχος να εκτελέσει τις εργασίες, ή δεν τις
εκτελέσει καθόλου, τότε το Νοσοκομείο μπορεί να τις αναθέσει σε άλλο συνεργείο οπότε η
τυχόν επί πλέον διαφορά τιμής καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει
από την αιτία αυτή βαρύνουν τον ανάδοχο και καταλογίζονται σε βάρος του μετά την
απόφαση του ΔΣ. Για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο
επιβάλλονται από το ΔΣ. οι προβλεπόμενες από τον Ν. 4412/2016 κυρώσεις. Τα ανωτέρω
διοικητικά μέτρα – κυρώσεις είναι ανεξάρτητα των ποινικών κυρώσεων που μπορούν να
επιβληθούν από τα Δικαστήρια. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση
του Δημοσίου κατά του αναδόχου θα κρατούνται από αυτά που έχει να πάρει ο ανάδοχος
ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή θα βεβαιώνονται ως
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Δημόσιο Έσοδο και θα εισπράττονται σύμφωνα με τις διαδικασίες περί εισπράξεως
Δημοσίων Εσόδων.
45. Απαγορεύεται η ολική ή μερική εκχώρηση του προμηθευτή σε τρίτο πρόσωπο
οποιασδήποτε υποχρέωσής του που απορρέει από την σύμβαση με ποινή την ακύρωση
της υπαιτιότητας του τελευταίου και άσχετα από υποχρεώσεις αποκατάστασης κάθε
ζημίας του Νοσοκομείου. Για κάθε γενική παράβαση των όρων της Σύμβασης από τον
χορηγητή το Διοικητικό Συμβούλιο επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Ν.
4412/2016.

ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ:
1. Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του Νοσοκομείου για την καθαριότητα
2. Όλα τα αναγκαία σκεύη, εργαλεία και υλικά καθαρισμού, απαραιτήτως να είναι Α΄
ποιότητας και πλέον κατάλληλα, αμεταχείριστα και κατασκευασμένα-παρασκευασμένα
(υλικά καθαριότητας) με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας.
3. Να είναι το δυνατόν αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη
λειτουργίας όσο και από εμφάνιση.
4. Τα αναγκαία σκεύη-εργαλεία και υλικά καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές
(βραχυχρόνια ή μακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του Νοσοκομείου.
5. Τα απαραίτητα μηχανήματα-εξοπλισμός (κάδοι σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος
σφουγγαρίστρες, τρόλεϊ καθαριστριών, κάδοι ξεσκονίσματος και ξεσκονόπανα) να είναι
διαφορετικά για κάθε Κλινική-Τμήμα-Εργαστήριο-Μονάδα-Πτέρυγα διοίκησης και λοιπές
άλλες Υπηρεσίες. Ο παραπάνω χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός των χώρων να είναι
μαρκαρισμένος με την ονομασία του χώρου και της χρήσης για την οποία προορίζεται.
6. Για τους θαλάμους απομόνωσης των Κλινικών να χρησιμοποιείται ξεχωριστός εξοπλισμός
ειδικού χρώματος και υλικά από αυτά που χρησιμοποιούνται για τα υπόλοιπα τμήματα.
7. Με ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή άμεση και
πλήρη τεχνική υποστήριξη (επισκευές, ανταλλακτικά κλπ) που είναι αναγκαία για την άρτια
λειτουργία του εξοπλισμού, ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι
απρόσκοπτη και αποτελεσματική.
8. Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού
πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη λειτουργίας όσο και από
εμφάνιση. Τα οχήματα να φέρουν κατάλληλα πιστοποιητικά καλής λειτουργίας τα οποία
και να κατατεθούν στην τεχνική προσφορά (ΚΤΕΟ, Ασφαλιστήριο κλπ).
9. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός-οχήματα μηχανήματα θα πρέπει να είναι ιδιοκτησίας της
συμμετέχουσας εταιρίας ή μισθωμένα (να κατατεθούν τα ανάλογα παραστατικά στοιχεία
(πχ τιμολόγια ή μισθωτήρια).
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10. Να εξασφαλιστεί η κατάλληλη εκπαίδευση ώστε το προσωπικό που θα απασχολεί να
γνωρίζει άριστα την λειτουργία των μηχανημάτων-συσκευών και τις εργασίες καθαρισμού
χώρων του Νοσοκομείου.
11. Θα συνοδεύονται από διαφημιστικά βιβλιάρια (προσπέκτους) για τα συγκεκριμένα
μηχανήματα-εξοπλισμό που θα περιέχουν τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1.

Περιστροφική μηχανή, για υγρό καθαρισμό δαπέδων, μοκετών

2.

Απορροφητές υγρών και σκόνης

3.

Μπαταριοκίνητες και ηλεκτροκίνητες μηχανές πλύσης δαπέδων, χαμηλής εκπομπής
θορύβου. Χρησιμοποιούνται για μεγάλες επιφάνειες. Μπαταριοκίνητη μηχανή πλύσηςστέγνωσης-απολύμανσης δαπέδων χωρίς την χρήση χημικών. Χρησιμοποιούνται για
μεγάλες επιφάνειες.

4.

Πιεστικό μηχάνημα ζεστού-κρύου νερού

5.

Αφροπαραγωγός για μοκέτες και καθίσματα

6.

Μηχανές πλυσίματος-γυαλίσματος spray baf

7.

Ηλεκτρικές σκούπες νοσοκομειακού τύπου, ισχυρές, αθόρυβες με ειδικά φίλτρα
(τελευταίας τεχνολογίας) για όλα τα Νοσηλευτικά Τμήματα και μια μεγάλης ισχύος
απορρόφησης 1800-2000W, με φίλτρα κατακράτησης και να είναι μικρής εκπομπής
θορύβου. Να διαθέτουν εξαρτήματα που διευκολύνουν τις διάφορες εργασίες.

8.

Σύστημα υγρού σκουπίσματος

9.

Πλυντήριο-στεγνωτήριο για το καθημερινό πλύσιμο και στέγνωμα των υλικών
πολλαπλών χρήσεων

10.

Τρόλεϊ με τα απαιτούμενα υλικά (κουβαδάκια) καθαριστών / καθαριστριών κλινικών
και τμημάτων (ένα για κάθε τμήμα)

11.

Ανυψωτικό μηχάνημα για τον καθαρισμό των υαλοπινάκων όπου απαιτείται

12.

Αυτοκινούμενο σάρωθρο οδοκαθαρισμού από 4,5m3 και άνω με δεξαμενή νερού από
500 lit και άνω, με τρίτη προεκτεινόμενη βούρτσα

13.

Μηχανές πλυσίματος μοκετών

14.

Μηχανές στέγνωσης δαπέδου και μοκετών με δυνατότητα παραγωγής κρύου και
ζεστού αέρα

15.

Καρότσια σφουγγαρίσματος με κάδους σφουγγαρίσματος (χρώματος μπλε και
κόκκινου) και ειδικό στρυφτίρι διπλού συστήματος

16.

Πανέτες μιας χρήσεως (dust mop) ή σύστημα διπλής όψεως με υποχρέωση να
χρησιμοποιούν κάθε ημέρα καθαρή και σε ειδικούς χώρους, μιας χρήσεως ανά
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
δωμάτιο.

17.

Σφουγγαρίστρες υφασμάτινες, διαφορετικές για γραφεία – κοινόχρηστους χώρους,
διαφορετικές για θαλάμους, εργαστήρια, μονάδες. Αίθουσες εξωτερικών ιατρείων.
Διαφορετικές για WC και μπάνια ασθενών.
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Για το σετ σφουγγαρίσματος απαιτούνται δύο κουβάδες των 10 λίτρων διαφορετικού
χρώματος (κόκκινο – μπλε). Πάνω στους κουβάδες σημειώνεται με ευδιάκριτο τρόπο ή
ένδειξη 8 λίτρα καθώς και σφουγγαρίστρες
2. Στο ειδικό τρόλεϊ καθαριότητας απαιτούνται:
2.1. Ξεσκονόπανα τύπου βέτεξ, 4 διαφορετικού χρώματος αντίστοιχο με τους κάδους
καθαρισμού, για κάθε επιφάνεια (γραφεία. Έπιπλα, πόρτες, κάδρα, νιπτήρες,
ντουζιέρες, πάγκους εργασίας, τουαλέτες). Τα ξεσκονόπανα στο τέλος της εργασίας
πλένονται σε πλυντήριο-στεγνωτήριο. Πχ μπλε βέτεξ και μπλε κουβαδάκι για τους
νιπτήρες. Κίτρινο βέτεξ και κίτρινο – πράσινο κουβαδάκι για τους νιπτήρες, καρώ
βέτεξ και κίτρινο κουβαδάκι για τους πάγκους των εργαστηρίων, ροζ βέτεξ με κόκκινο
κουβαδάκι για τις τουαλέτες, πράσινο ή μπλε σφουγγάρια για άλλες χρήσεις όπως πχ
τοίχους, όπως ορίζει η Επιτροπή ελέγχου Λοιμώξεων
2.2. Απορρυπαντικά (σαπούνι, azax κλπ)
2.3. στο τροχήλατο καθαριότητας πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει σπάτουλα ή και σύρμα
2.4. Γάντια καθαριότητας ελαστικά χοντρά διαφορετικών χρωμάτων και ελαστικά μιας
χρήσεως, χρωματιστά διαφορετικά από το Νοσοκομείο
2.5. Γάντια ελαστικά μια χρήσεως νοσοκομειακού τύπου
2.6. Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων, μαύρες για τα απορρίμματα οικιακού τύπου,
ανθεκτικές χονδρές αρίστης ποιότητας
2.7. Σφουγγαράκια με σύρμα, διαφορετικού χρώματος για τρίψιμο μεταλλικών
επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής
3. Σκάλες
4. Λάστιχα νερού
5. Μπαλάντζες
6. Σάρωθρα και φαράσια για τον περιβάλλοντα χώρο και όπου χρειάζεται
7. Για την καθημερινή μεταφορά των απορριμμάτων στους χώρους αποθήκευσης θα
χρησιμοποιείται αυτοκίνητο για τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα να φέρουν τα κατάλληλα
πιστοποιητικά καλής λειτουργίας τα οποία και να κατατεθούν στην τεχνική προσφορά
(ΚΤΕΟ, Ασφαλιστήριο κλπ).
8. Λόγω της μεγάλης έκτασης των εξωτερικών χώρων του Νοσοκομείου και τη γειτνίασή τους
με δασώδη έκταση, διάφορα ζώα εισέρχονται σε αυτούς. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος θα
πρέπει να διαθέτει (1) ένα όχημα μεταφοράς νεκρών ζώων αδειοδοτημένο από την
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ιδιόκτητο ή με χρήση υπεργολάβου).
Περιλαμβάνοντας και τα στάδια της συλλογής, μεταφοράς, χειρισμού, μεταποίησης και
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διάθεση προς απόρριψη τους, υποχρεώσεις δηλαδή που προκύπτουν ευθέως από τις
ανωτέρω κείμενες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
9. Ο οδηγός του οχήματος θα διαθέτει Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης ADR (να κατατεθούν τα
δικαιολογητικά στη τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου είτε είναι ιδιόκτητο, είτε
μισθωμένο είτε με χρήση υπεργολάβου).
10. Πιεστικό μηχάνημα για εξωτερικούς χώρους με δυνατότητα υδροβολής ζεστού νερού (1
τµχ.), με τουλάχιστον 300bar πίεση, θερμοκρασία νερού τουλάχιστον 80 βαθμούς και
αυτόνομη δεξαμενή νερού τουλάχιστον 500l, με παράλληλη άμεση άντληση του
παραγόμενου λύματος διασφαλίζοντας αυστηρά την μη απορροή τους σε εξωτερικούς
χώρους. Σημειώνεται ότι το σύστημα υδροβολής καυτού νερού θα διαθέτει πιάτο
προστασίας εκτοξευόμενων υγρών για την προστασία του χειριστή, αλλά και του πέριξ
εξοπλισμού και θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης αναρρόφησης του παραγομένου λύματος
από το πιάτο προστασίας με την χρήση μηχανήματος απορρόφησης υγρών.
11. Επίσης το παραγόμενο λύμα από τον καθαρισμό πρέπει με ευθύνη του Παρέχοντα
Υπηρεσίες να απομακρύνεται εξ ολοκλήρου από τον χώρο σε κατάλληλο αποδέκτη ΧΩΡΙΣ
ΝΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η
χρήση χημικής ουσίας υποβοήθησης του καθαρισμού αυτή η ουσία δύναται να είναι μόνο
βιομηχανικό υγρό σαπούνι χαμηλού τασιενεργού. Τοξικές ουσίες ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ
ΑΥΣΤΗΡΑ. Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι αυτόνομο στην παροχή ενέργειας και νερού. To
μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει δεξαμενή καθαριστικού υγρού. Να κατατεθούν στο
φάκελο της προφοράς το CE MARK του μηχανήματος, τα πιστοποιητικά ποιότητας, η
έγκριση τύπου, τα πιστοποιητικά ποιότητας του κατασκευαστή καθώς και το τιμολόγιο
αγοράς του μηχανήματος του υποψηφίου αναδόχου ή ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης
(η χρήση θα είναι περιφερειακά των ψυγείων προσωρινής αποθήκευσης των ιατρικών
αποβλήτων αλλά και σε χώρους στάθμευσης).

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
1. Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης να παρέχονται στο προσωπικό του συνεργείου
καθαριότητας (καθαριστές – καθαρίστριες) στη συσκευασία και με την σύνθεση – διάλυση
της εταιρείας παραγωγής τους.
2. Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης να συνοδεύονται από δοσομετρητή
3. Κάθε υποψήφιος εργολήπτης καθαρισμούς υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω
έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την προσφορά του:
3.1. Περιγραφή των προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης οι συμμετέχουσες
εταιρίες θα καταθέσουν (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ) εμπορικά φυλλάδια, φύλλα δεδομένων
ασφαλείας (MSDS) καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα βεβαιώσεων καταχώρησης
από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή και ΕΟΦ, σύμφωνα από τα προβλεπόμενα από
την κείμενη νομοθεσία, που θα προσδιορίζει την εταιρεία παραγωγής ή διάθεσης
τους, την ονομασία και τη χρήση τους. Οι εταιρίες παραγωγής αλλά και οι εταιρίες
διάθεσης ή αντιπροσώπευσης των απορρυπαντικών-απολυμαντικών προϊόντων θα
πρέπει υποχρεωτικά να έχουν πιστοποιηθεί τουλάχιστον σύμφωνα με το πρότυπο ISO
9001:2000 για την διασφάλιση της ποιότητας. Επιπλέον πιστοποιήσεις θα
λαμβάνονται υπόψη. Πιστά αντίγραφα των πιστοποιήσεων αυτών θα πρέπει να
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προσκομισθούν στην τεχνική προσφορά. Η επιτροπή αξιολόγησης των διαγωνισμού
δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από τον υποψήφιο εργολήπτη διευκρινήσεις
επί των αναγραφόμενων στην προσφορά του, συμπληρωματικά στοιχεία, για την
πληρέστερη διαπίστωσή της χρήσης και των χαρακτηριστικών των προϊόντων
καθαρισμού και απολύμανσης χωρίς καμία απαίτηση του υποψήφιου εργολήπτη.
3.2. Κατάσταση υλικών και ποσοτήτων ανά χώρο του Νοσοκομείου (ανά χώρο ενδο και
εξω νοσοκομειακών δομών)
3.3. Διαφημιστικά φυλλάδια ή βιβλιάρια (prospectus) για τα συγκεκριμένα προϊόντα
καθαρισμού και απολύμανσης (της εταιρίας παραγωγής ή της εταιρίας διάθεσης των
προϊόντων) που θα χρησιμοποιήσει. Στα διαφημιστικά φυλλάδια ή βιβλιάρια να
περιέχονται η χρήση, τα χαρακτηριστικά (σύνθεση, ιδιότητες, τρόπος χρήσης,
προφυλάξεις, συσκευασία, δοσολογία κλπ) των προϊόντων.
3.4. Υπεύθυνη δήλωση για την δυνατότητα παροχής και χρήσης των προϊόντων
καθαρισμού και απολύμανσης όπως αναφέρεται παραπάνω.

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΘΕ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ.
Όσον αφορά τις αναλογίες διάλυσης των απορρυπαντικών και απολυμαντικών επισημαίνουμε
και προτείνουμε τα ακόλουθα (ορισμοί):
1. Απολυμαντικά: είναι χημικές ουσίες που καταστρέφουν ή απομακρύνουν τους
περισσότερους μικροοργανισμούς από άψυχα.
2. Απορρυπαντικά: είναι χημικές ουσίες οι οποίες απομακρύνουν τους ρύπους χωρίς καμιά
απολυμαντική δράση.

Κυριότερες ιδιότητες ενός ιδανικού Απολυμαντικού:
1. Να έχει ευρύ φάσμα αντιμικροβιακής δραστηριότητας
2. Να προκαλεί την γρήγορη θανάτωση των μικροοργανισμών
3. Να είναι δραστικό παρουσία οργανικού υλικού (πχ αίμα, πτύελα, κόπρανα)
4. Να μην είναι ερεθιστικό ως προς τον χρήστη
5. Να μην διαβρώνει τα εργαλεία και τις μεταλλικές επιφάνειες
6. Να μην προκαλεί καταστροφή του υφάσματος, του λάστιχου, του πλαστικού και άλλων
υλικών οργάνων
7. Να αφήνει μια αντιμικροβιακή μεμβράνη πάνω στις επιφάνειες
8. Να έχει ευχάριστη οσμή ή να είναι τελείως άοσμο, για να διευκολύνεται ή καθημερινή του
χρήση.
9. Να έχει ταχεία δράση για πρακτικούς λόγους. Να επιτυγχάνει υψηλού βαθμού
απολύμανση σε όσο το δυνατόν πιο μικρό χρονικό διάστημα

____________________________________________________________________
_________ Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι
Τηλ. 213-2054307• FAX 213-2054578•
Πληροφορίες: ΖΗΣΑΚΗ ΗΛΙΤΣΑ

52

10. Η επίδραση του απολυμαντικού δεν πρέπει να επηρεάζεται από την παρουσία οργανικών
ή ανόργανων ουσιών (αίμα, εκκρίσεις κλπ) στις οποίες επιζούν οι προς καταστροφή
μικροοργανισμοί. Δηλαδή πρέπει να έχει ισχυρή διεισδυτικότητα.
11. Να έχει σταθερότητα τόσο σε υψηλές θερμοκρασίες (ζεστό νερό 45C) όσο και σε χαμηλές
θερμοκρασίες (15 – 20 C). Να μην επηρεάζεται η δραστικότητα του από την μεταβολή του
PH.
12. Να είναι διαλυτό στο κρύο νερό.
13. Να υπάρχουν οδηγίες χρήσεως και κινδύνων, ακόμη μέτρα προφύλαξης και αντίδοτα αν
απαιτούνται.

Αναλογίες Απορρυπαντικών:
1. Στους θαλάμους ασθενών η αναλογία του απορρυπαντικού είναι ως εξής: σε 10 λίτρα
χλιαρό νερό σε 200ml απορρυπαντικό
2. Στα σαλόνια – διάδρομοι η αναλογία του απορρυπαντικού είναι ως εξής: σε 10 λίτρα
χλιαρό νερό χρησιμοποιούμε 200ml απορρυπαντικό. Το νερό των κάδων με το διάλυμα
αυτό θα αλλάζεται στους διαδρόμους – σαλόνια ανάλογα με την ρυπαρότητα του χώρου
(πχ εμβαπτίζουμε την σφουγγαρίστρα στο διάλυμα αυτό 4-5 φορές).
3. Στους χώρους υγιεινής, σαπουνίζουμε τους χώρους υγιεινής (λεκάνη, νιπτήρα, μπανιέρα,
ντουζιέρα, βρύσες, πλακάκια, βούρτσα, πόρτα, χειρολαβές, πλακίδια κλπ) με
απορρυπαντικό σε αναλογία 150ml νερό, κατόπιν ξεπλένουμε και απολυμαίνουμε με
χλώριο 1/5. Για το δάπεδο χρησιμοποιούμε το διάλυμα που αναφέραμε παραπάνω (150ml
απορρυπαντικό σε 8 λίτρα νερό). Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε ένα χώρο
υγιεινής.
4. Για όλους τους υπόλοιπους χώρους (τραπεζαρία, οικονομείο, κουζίνα, στάση
νοσηλευτικού προσωπικού, γραφεία εργοθεραπεία τμήματος κλπ) χρησιμοποιούμε την
αναλογία απορρυπαντικού 150ml απορρυπαντικό σε 8 λίτρα νερό το οποίο αλλάζεται
ανάλογα με την ρυπαρότητα του χώρου.
5. Για τους χώρους Υψηλού κινδύνου, όπως εργαστήρια, εξωτερικά ιατρεία, ΤΕΠ,
χρησιμοποιούμε απορρυπαντικό σε αναλογία 150ml απορρυπαντικό σε 8 λίτρα νερό, το
οποίο αλλάζεται από Ιατρείο σε Ιατρείο και από εργαστήριο σε εργαστήριο (συνίσταται να
αλλάζεται το διάλυμα ανά 35-40 τετραγωνικά του χώρου). Κατόπιν οι χώροι αυτοί αφού
καθαριστούν θα πρέπει να απολυμαίνονται με χλωρίνη klinex.
6. Γενικά τα απορρυπαντικά χρησιμοποιούνται με τη σύνθεση που αναφέρονται στην ετικέτα
του προϊόντος

Η καθαριότητα με απορρυπαντικό γίνεται με το σύστημα του διπλού κουβά ως εξής: και στους
δύο κουβάδες γίνεται διάλυση απορρυπαντικού. Όταν σφουγγαρίζεται ένα σημείο,
σφουγγαρίστρα ξεπλένεται στη βρώμικη διάλυση, στύβεται μέσα σε αυτήν και κατόπιν
εμβαπτίζεται στην καθαρή διάλυση προκειμένου να συνεχιστεί το σφουγγάρισμα.

____________________________________________________________________
_________ Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι
Τηλ. 213-2054307• FAX 213-2054578•
Πληροφορίες: ΖΗΣΑΚΗ ΗΛΙΤΣΑ

53

Αναλογίες απολυμαντικών:
1. Στους θαλάμους των ασθενών η αναλογία των απολυμαντικών είναι ως εξής: σε 10 λίτρα
κρύο νερό χρησιμοποιούμε 200ml χλώριο. Το διάλυμα αυτό το αλλάζουμε από θάλαμο σε
θάλαμο.
2. Στα σαλόνια – διάδρομοι η αναλογία του χλωρίου είναι 1/10 ανά 35-40 τετραγωνικά
μέτρα.
3. Στους χώρους υγιεινής, απολυμαίνουμε όλους τους χώρους υγιεινής και δάπεδα με χλώριο
σε αναλογία χλώριο 300ml σε 10 lt νερό .
4. Στους χώρους τραπεζαρίας – οικονομείου, χρησιμοποιούμε χλώριο σε αναλογία 1/10 ανά
35-40 τετραγωνικά μέτρα.
5. Για όλους τους υπόλοιπους χώρους όπως γραφεία, στάση νοσηλευτικού προσωπικού,
εργοθεραπεία, αποθήκη ακάθαρτου ιματισμού κλπ η απολύμανση θα γίνεται με βάση το
χλώριο 1/10 ή κάποιο άλλο απολυμαντικό σύμφωνα με την έγκριση της ΕΝΛ και η διάλυση
του θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ετικέτα του προϊόντος.
6. Στους χώρους υψηλού κινδύνου όπως (Παθολογική κλινική, ΤΕΠ, Ιατρεία & Εργαστήρια),
χρησιμοποιούμε χλώριο σε αναλογία 1/10 (10 lt σε 200ml κρύο νερό).

Η καθαριότητα με απολυμαντικό γίνεται με το σύστημα του διπλού κουβά όπως παραπάνω
έχουμε αναφέρει.

Γενικά όσον αφορά τις αναλογίες απορρυπαντικών / απολυμαντικών πρέπει να αναφέρουμε
τα εξής:


Απορρυπαντικά και απολυμαντικά προτείνονται μαζί τα τελευταία έτη, ιδίως σε μη
κρίσιμους χώρους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και προϊόντα με τεταρταταγή
άλατα αμμωνίου, τα οποία καθαρίζουν και απολυμαίνουν έναντι ιών, βακτηριδίων κλπ



Η αναλογία των απορρυπαντικών δεν προσδιορίζεται ακριβώς και παίζει ρόλο:



o

Ο ρύπος που υπάρχει στον περιβάλλοντα χώρο

o

Ο χρήστης (η καθαρίστρια που σφουγγαρίζει) ή το πόσο βρώμικος είναι ο
χώρος

Η αναλογία των απολυμαντικών προσδιορίζεται:
o

Η αραίωση

o

Το φάσμα δράσης

o

Ο χρόνος δράσης



Αν προτείνετε κάποιο άλλο απολυμαντικό προϊόν θα πρέπει να έχει την έγκριση της
ΕΝΛ και η διάλυση του θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην
ετικέτα του προϊόντος



Για γρήγορη απολύμανση μικρών επιφανειών πόμολα, πόρτες κλπ) μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε απολυμαντικό spray χωρίς αλδεύδες, φαινόλες ή άλατα αμμωνίου
ώστε να εξατμίζεται χωρίς να αφήνει χημικά υπολείμματα.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
1. Τα απορρυπαντικά πρέπει να έχουν έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους και να
συνοδεύονται από πιστοποιητικό χημικής σύστασης
2. Να έχουν απορρυπαντικές ιδιότητες, ώστε να διαπερνούν λιπαρές ή πρωτεϊνικές ουσίες
για να καταστρέφουν τα εντός αυτών προστατευόμενα μικρόβια και καθαρίζουν
αποτελεσματικά
3. Τα απολυμαντικά πρέπει να έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ
4. Ιδανικό είναι ένα απολυμαντικό προϊόν που στο φάσμα του περιλαμβάνει όλα τα GRAM
αρνητικά και θετικά μικρόβια, μυκοβακτηρίδια, ιούς, μύκητες, δηλαδή ένα ευρύ
αντιβακτηριακό φάσμα με μη αναστρέψιμο ενέργεια.
5. Να έχουν ταχεία δράση για πρακτικούς σκοπούς
6. Να επιτυγχάνουν υψηλού βαθμού απολύμανση σε όσο το δυνατόν πιο μικρό χρονικό
διάστημα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

1.

Αφαιρετικό παρκετίνης

Γενική χρήση (όχι δάπεδα
linoleum)

2.

Αφαιρετικό παρκετίνης

Χειρουργεία, είσοδοι
κεντρικού κτηρίου (για
δάπεδα linoleum)

3.

Μεταλλική παρκετίνη για δάπεδα αυτογυάλιστη
μεταλλική παρκετίνη αντιολισθητική για δάπεδα και
για δάπεδα που απολυμαίνονται

4.

Ουδέτερο υγρό καθαρισμού για σφουγγάρισμα όλων
των δαπέδων

Καθημερινή χρήση &
linoleum

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

1.

Καθαριστικό χώρων υγιεινής για καθημερινή χρήση

WC

2.

Απολυμαντικά για χώρους υψηλού κινδύνου

Παθολογική κλινική, Εξωτερικά
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
Ιατρεία, Θάλαμοι ασθενών

3.

Απορρυπαντικό – απολυμαντικό

Καθημερινή απολύμανση και
γενικοί καθαρισμοί ειδών
υγιεινής

4.

Καθαριστικό για τζάμια

Γενική χρήση

5.

Σαμπουάν καθαρισμού μοκετών χαλιών

6.

Απορρυπαντικό για μάρμαρα ή και μωσαϊκά
πλακάκια και επιφάνειες

Τοπικός και γενικός καθαρισμός

7.

Απορρυπαντικό υγρό καθαριστικό μοκετών

Καθαρισμός μοκετών – καρεκλών

8.

Αφαιρετικό αλάτων

Περιοδική χρήση WC κατά τον
γενικό καθαρισμό

9.

Κοινό υγρό καθαρισμού για σφουγγάρισμα,
απορρυπαντικά καθαριστικά δαπέδου, τοίχων,
επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής.
Απορρυπαντικά – καθαριστικά δύσκολων ρύπων

Γενική χρήση ή μόνο κοινόχρηστοι
χώροι και κλιμακοστάσια

10.

Γυαλιστικό δαπέδων (sray buff)

11.

Χλωρίνη

12.

Γυαλιστικό ανοξείδωτων επιφανειών (μπρούτζινα –
ανοξείδωτα) γυαλιστικό κρουνών.

Κουπαστή κλιμακοστασίων,
νεροχύτες, πάγκοι

ΚΩΔΙΚΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΧΡΩΜΑ ΚΟΥΒΑ

ΧΡΗΣΗ

ΧΡΩΜΑ ΠΑΝΙΩΝ

Μπλε

Κρεβάτια

Μπλε

Πράσινο

Έπιπλα γραφείων, πόρτες

Μπεζ (με μπλέ σύμβολο γραφείου)

Κίτρινο

Νιπτήρες - ντουζιέρες

Κίτρινο

Κόκκινο

WC

Ροζ

ΔΑΠΕΔΑ
ΧΡΩΜΑ ΚΟΥΒΑ

ΧΡΗΣΗ

Κόκκινο

Σφουγγάρισμα

Μπλε

Ξέβγαλμα
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α/Α

ΟΡΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

1.

Καθαρισμός ή
ξεσκόνισμα
επιφανειών

Η φυσική απομάκρυνση των ανόργανων και οργανικών ρύπων
από όλες τις επιφάνειες του χώρου και του εξοπλισμού. Γίνεται
με την χρήση υγρών πανιών μιας χρήσεως και απορρυπαντικών
διαλυμάτων που περιέχουν απορρυπαντικούς παράγοντες και
απομάκρυνση της σκόνης με υγρό πανί και χρήση αντιστατικού
απωθητικού σκόνης δηλαδή. Πέρασμα με υγρό πανί ή άλλο
υλικό που αφήνει την επιφάνεια καθαρή και χωρίς στίγματα,
χρησιμοποιώντας κατάλληλες ουσίες καθαρισμού, όπως
ενδείκνυται

2.

Απολύμανση

Η σωστή χρήση απολυμαντικών ουσιών σύμφωνα με τις
οδηγίες της ΕΝΛ

3.

Διατήρηση
καθαριότητας

Οι συνεχείς έλεγχοι και εργασίες που επαναλαμβάνονται όταν
έκτακτες ανάγκες το απαιτούν ώστε η καθαριότητα να
διατηρείται στο απαιτούμενο επίπεδο

4.

Σκούπισμα

Σκούπισμα με πανέτα μιας χρήσης για κάθε χώρο ή χρήση
ηλεκτρικής σκούπας για τη συλλογή διάσπαρτων σκουπιδιών,
σκόνης, ακαθαρσιών κλπ

5.

Πλύσιμο

Πλύσιμο με νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό ώστε να
καθαρίζονται και να απομακρύνονται οι λεκέδες

6.

Απομάκρυνση
διάσπαρτων
σκουπιδιών

Συλλογή διάσπαρτων σκουπιδιών και αντικειμένων με
σκούπισμα ή με τα χέρια με την χρήση γαντιών και τοποθέτηση
σε σακούλες, αποκομιδή και απομάκρυνση από το χώρο

7.

Εκκένωση κάδων

Εκκένωση κάδων από τα απορρίμματα με τους σάκους

8.

Καθαρισμός κάδων
απορριμμάτων

Πέρασμα των επιφανειών τους και των δοχείων τους με υγρό
πανί για τη απάλειψη στιγμάτων, κηλίδων και οσμών και
αντικατάσταση του σάκου με καθαρό

9.

Εξονυχιστικός έλεγχος

Καθαρισμός επιφανειών με χρήση σκληρής βούρτσας (με το
χέρι ή μηχανικά) ή και εκτόξευση απορρυπαντικών κατάλληλης
σύνθεσης για την απάλειψη ακαθαρσιών και συσσωρευμένων
ρύπων

10.

Καθαρισμός
υαλοπινάκων

Χρήση κατάλληλου υγρού για τζάμια και απομάκρυνση
ακαθαρσιών, σκόνης και λεκέδων με τρίψιμο

11.

Τοπικό καθάρισμα
δαπέδου

Απομάκρυνση κηλίδων λίγδας αυτοκόλλητων και ουσιών
κολλώδους φύσεως με τη χρήση των κατάλληλων χημικών
ουσιών εάν αυτές είναι απαραίτητες
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Α/Α

ΟΡΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Αφαίρεση
γραφημάτων

Αφαίρεση γραφημάτων από επιφάνειες με τη χρήση
κατάλληλων χημικών ουσιών οι οποίες δεν καταστρέφουν και
δεν προκαλούν καμιά αντίδραση με το υλικό της επιφάνειας ή
το τελείωμα της και καθαρίζουν την επιφάνεια της χωρίς να
αφήνουν ίχνη. Δεν επιτρέπεται η χρήση λειαντικών υλικών τα
οποία φθείρουν την επιφάνεια

13.

Υλικά μιας χρήσεως

Πανιά η πανέτες σφουγγαρίσματος που χρησιμοποιούνται
ξεχωριστά για κάθε χώρο τα οποία πλένονται και στεγνώνουν
(πλυντήριο – στεγνωτήριο) ή πανέτες σκουπίσματος οι οποίες
πετιόνται στα απορρίμματα

14.

Αποκόλληση τσίχλας

Απομάκρυνση τσίχλας και παρόμοιων κολλωδών ουσιών και
κηλίδων με τη μέθοδο ψύξης και απόξεσης όταν ενδείκνυται

15.

Στέγνωμα

Στέγνωμα επιφανειών μετά το πλύσιμο με τη χρήση υφάσματος
σφουγγαρίσματος, στεγνωτήρα με αέρα άλλων
ενδεικνυόμενων μέσων

16.

Γυάλισμα

Στέγνωμα επιφανειών με στεγνό ύφασμα ή βούρτσα μετά από
το πλύσιμο ώστε να είναι καθαρές και χωρίς λεκέδες

Σφουγγάρισμα

Απομάκρυνση περιστασιακών απορριμμάτων με
σφουγγαρίστρα, νερό και απορρυπαντικό κατάλληλης χημικής
σύνθεσης για την αφαίρεση ακαθαρσιών και συσσωρευμένης
βρωμιάς

12.

17.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Όλο το προσωπικό του αναδόχου πρέπει να γνωρίζει καλά και να εφαρμόζει πάντα τα
παρακάτω στην καθημερινή και στη γενική καθαριότητα:

1. Γενικά:
1.1. Η καθαριότητα σε όλους τους χώρους πρέπει να αρχίζει από τα καθαρότερα σημεία
και να προχωράει προς τα πιο βρώμικα
1.2. Η συσσώρευση σκόνης σε ραγίσματα, αρμούς και γωνίες είναι απτικά δυσάρεστες και
συγκεντρώνονται σκόνη και βρωμιά. Όταν οι περιοχές αυτές είναι υγρές ενθαρρύνουν
τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων. Πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς.
1.3. Να ελέγχονται οι ψευδοροφές διότι το κενό διάστημα βοηθά την συσσώρευση σκόνης
αλλά διευκολύνει και την πρόσβαση πτηνών
1.4. Στους διαδρόμους των τμημάτων η πανέτα σφουγγαρίσματος αλλάζεται κάθε 3-4
μέτρα περίπου. Το ίδιο ισχύει και για την εμβάπτιση της σφουγγαρίστρας όταν
χρησιμοποιείται η μέθοδος του διπλού κουβά.
1.5. Για τις εμφανείς κηλίδες αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών σε μια επιφάνεια
γίνονται τα ακόλουθα:
1.5.1.η κηλίδα καλύπτεται με χαρτοβάμβακα με το κατάλληλο απολυμαντικό
(αδιάλυτη χλωρίνη ή διάλυμα υποχλωριώδες 10.000 pmm) για 10 λεπτά.
1.5.2.η κηλίδα και το απολυμαντικό απομακρύνονται με απορροφητική πετσέτα
(χαρτοβάμβακα) πάντα φορώντας γάντια και στη συνέχεια καθαρίζεται η
επιφάνεια με τον γνωστό τρόπο.
1.6. Όλοι οι χώροι πρέπει να σκουπίζονται πριν από το σφουγγάρισμα εκτός στους χώρους
των εργαστηρίων (πχ τμήμα καλλιεργειών)
1.7. Απαγορεύεται αυστηρά το σκούπισμα με κοινή σκούπα, γιατί φορτίζει την
ατμόσφαιρα με μικρόβια
1.8. Όπου χρησιμοποιείται κοινή σκούπα (και μόνο για εξωτερικούς χώρους) θα πρέπει να
βρέχεται με νερό πριν το σκούπισμα και κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να
διατηρείται νοτισμένη καθ όλη τη διάρκεια του σκουπίσματος
1.9. Το σκούπισμα στο Νοσοκομείο να γίνεται μόνο με σκούπα από υλικό μιας χρήσεως
(ειδικό χαρτί μιας χρήσεως) ή με ηλεκτρική σκούπα άριστης ποιότητας με ειδικά
φίλτρα αυξημένης ασφάλειας με κενό
1.10. Τα απολυμαντικά δεν αναμειγνύονται ποτέ με άλλα απορρυπαντικά γιατί χάνουν
την απολυμαντική τους δράση, δημιουργούν χημικές ενώσεις και αναθυμιάσεις.
1.11. Χρησιμοποιούνται οι σωστές δοσολογίες του καθαριστικού προϊόντος ή
απολυμαντικού. Η υπερδοσολογία αφήνει υπολείμματα και η μικρή ποσότητα δεν
καθαρίζει σωστά.
1.12.
Η σφουγγαρίστρα σε όλους τους χώρους να χρησιμοποιείται κάθε πρωί στεγνή
και ποτέ να μην τοποθετείται – παραμένει μέσα στον κουβά στο τέλος της εργασίας
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1.13.
Ο εξοπλισμός ήτοι τα τροχήλατα, να είναι μαρκαρισμένος με την ονομασία του
χώρου δηλαδή του τμήματος
1.14.
ο νερό των κάδων σφουγγαρίσματος να αλλάζεται κάθε 35-40 τετραγωνικά
μέτρα
1.15.
Η πανέτα καθαρισμού όταν χρησιμοποιείται αλλάζεται σε κάθε δωμάτιο και
δεν επαναχρησιμοποιείται παρά μόνον εφόσον πλυθεί σε πλυντήριο και στεγνώσει.
1.16.

ΠΡΟΣΟΧΗ: απαγορεύεται η γενική χρήση γαντιών:

1.16.1. Γάντια πρέπει να φοριούνται μόνο όταν πρόκειται να έλθουν σε επαφή με
μολυσμένα νερά ή με απολυμαντική διάλυση
1.16.2. Δεν πρέπει οι καθαριστές να αγγίζουν με λερωμένα (χρησιμοποιημένα) γάντια,
πόρτες, πόμολα, καρέκλες, τηλέφωνα, κρεβάτια κλπ
1.17.
Καθημερινά γίνεται έλεγχος από τον υπεύθυνο του συνεργείου και σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης (λεκέδες τσίχλα, διαφημιστικά αυτοκόλλητα, σκουπίδια,
δακτυλιές σε πόρτες και τζάμια κλπ) επιμελείται άμεσα τον καθαρισμό των
κλιμακοστασίων
1.18.
Για το δωμάτιο του ασθενούς με λοιμώδες νόσημα πρέπει να υπάρχουν στην
αποθήκη ξεχωριστά πανιά και σφουγγαρίστρα. Μετά την αποχώρηση του ασθενούς
πετάγονται.
1.19.
Μετά το τέλος της βάρδιας ο καθαριστής ενημερώνει εγγράφως τον υπεύθυνο
καθαριότητας για τυχόν εκκρεμότητες ώστε η επόμενη βάρδια να της ολοκληρώσει

2. Τρόπος σφουγγαρίσματος:
2.1. σφουγγαρίστρα με κρόσσια και διπλό κουβά με πρέσα


το σετ σφουγγαρίσματος αποτελείται από δύο κουβάδες:


κόκκινο, που χρησιμοποιείται για το σφουγγάρισμα



μπλε, που χρησιμοποιείται για το ξέβγαλμα



ο στιφτήρας βρίσκεται πάντα στην πλευρά του μπλε κουβά, ώστε να
φορτίζεται με μικρόβια μόνο ο συγκεκριμένος κουβάς

2.2. οδηγία χρήσης σφουγγαρίσματος με διπλό κουβά:


βουτάτε τη σφουγγαρίστρα στον κόκκινο κουβά και σφουγγαρίζετε μια μικρή
επιφάνεια



στύβετε στο μπλε κουβά και στη συνέχεια καθαρίζουμε ένα κομμάτι πατώματος



βουτάτε τη σφουγγαρίστρα στον μπλε κουβά και στύβουμε καλά



βουτάτε στον μπλε κάδο ώστε να ξεπλυθεί. Συνεχίστε με τη ίδια σειρά



για να συνεχίσετε το σφουγγάρισμα της παρακάτω επιφάνειας, βουτάτε τη
σφουγγαρίστρα στον κόκκινο κουβά

2.3. Λοιπές οδηγίες:
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Μετά το σφουγγάρισμα πρέπει αν υπάρχει πλυντήριο / στεγνωτήριο οδηγείται στο
σάκο άπλυτων ο οποίος βρίσκεται στο τροχήλατο καθαριότητας για πλύσιμο και
στέγνωμα και η σφουγγαρίστρα πλένεται σε καθαρό διάλυμα χλωρίνης 1:5
(δηλαδή σε 5 λίτρα νερό βάζουμε 100ml χλωρίνη ή σε 10 λίτρα νερό 200ml χλώριο



Μετά ξεπλένετε και αφήνετε να στεγνώσει ανάποδα



Να υπάρχουν 4 – 5 σφουγγαρίστρες διαθέσιμες σε κάθε τμήμα για να υπάρχει
δυνατότητα να στεγνώσουν καλά



Σε κάθε βάρδια πρέπει να χρησιμοποιείται στεγνή σφουγγαρίστρα



Οι κουβάδες πλένονται μετά το τέλος της εργασίας με διάλυμα χλωρίνης και
γυρίζοντας ανάποδα στεγνώνουν καλά



Όταν γίνεται το σφουγγάρισμα να τοποθετείται η προειδοποιητική πινακίδα
κίτρινου χρώματος ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ.

3. Στο τέλος της εργασίας καθαρίζονται:
3.1. οι πανέτες σφουγγαρίσματος σε πλυντήριο (όχι στο χέρι) σύμφωνα με τις οδηγίες της
κατασκευάστριας εταιρείας
3.2. οι κάδοι νερού μέσα και έξω με διάλυμα χλωρίνης 2% και τοποθετούνται ανάποδα για
να στεγνώνουν. Όχι η σφουγγαρίστρα μέσα στον κάδο
3.3. καθαρίζονται καλά οι βάσεις των κάδων και τα τροχήλατα που περιέχουν τα υλικά
καθαριότητας
3.4. καθαρίζονται οι ηλεκτρικές σκούπες (φίλτρα)
3.5. καθαρίζονται οι χώροι που φυλάσσεται ο εξοπλισμός για την καθαριότητα
3.6. τα χοντρά γάντια πλένονται καλά και αφήνονται για να στεγνώσουν
3.7. τα γάντια μιας χρήσεως μετά το τέλος της εργασίας πετιούνται στα μολυσματικά
απορρίμματα
3.8. μετά την αφαίρεση των γαντιών αμέσως μετά πλένονται τα χέρια
3.9. η επόμενη βάρδια πρέπει να ξεκινήσει με καθαρό εξοπλισμό

4. Απολύμανση θήκης υγρού σαπουνιού:
4.1. ο καθαρισμός και η απολύμανση της σαπουνοθήκης γίνεται στο τέλος κάθε ημέρας
4.2. κατά την τελευταία εβδομάδα του μηνός φροντίστε να μην γεμίζετε την σαπουνοθήκη
αλλά να υπολογίζετε ότι θα τελειώνει προς το τέλος του μήνα ή αν χρειάζεται
τοποθετείστε μικρή ποσότητα ώστε να μην πετιέται μεγάλη ποσότητα υγρού
σαπουνιού
4.3. αδειάστε το υγρό σαπούνι από την σαπουνοθήκη
4.4. πλύνετε με ζεστό νερό και ξεβγάλτε καλά με άφθονο νερό
4.5. απολυμάνετε με οινόπνευμα 70 την σαπουνοθήκη ώστε να απολυμανθεί όλη η
εσωτερική επιφάνεια
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4.6. τοποθετήστε την σαπουνοθήκη στη βάση της και πατάτε την χειρολαβή μέχρι να
εξέλθει όλο το οινόπνευμα από το σωλήνα της τρόμπας
4.7. αδειάζετε το οινόπνευμα και αφήστε το να στεγνώσει
4.8. τοποθετείστε εκ νέου νέο υγρό σαπούνι χεριών
4.9. καθαρίστε καλά και τα μεταλλικά μέρη της σαπουνοθήκης
4.10. κατά τον ίδιο τρόπο καθαρίζονται όλες οι σαπουνοθήκες του Νοσοκομείου

5. Παρεχόμενο έργο – προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Το έργο που καλείται να εκτελέσει ο ανάδοχος είναι η διατήρηση των χώρων του Νοσοκομείου
σε άριστη κατάσταση από πλευράς καθαριότητας καθ΄ όλη την διάρκεια του χρόνου που
διαρκεί η σύμβαση του. Ο καθαρισμός θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες και τις
προδιαγραφές που αναφέρονται στα τεύχη του διαγωνισμού, ο δε εξοπλισμός και τα υλικά
που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι αυτά που περιγράφονται στα τεύχη.
Οι απαιτήσεις του καθαρισμού ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω στα βασικότερα σημεία του
χώρου του Νοσοκομείου. Τα σημεία αυτά λαμβάνονται υπ΄ όψιν για την αξιολόγηση του
παρεχόμενου έργου καθαριότητας:
5.1. εξοπλισμός του θαλάμου του ασθενούς:


Ο εξοπλισμός και τα υλικά δεν θα πρέπει να έχουν ρύπους, λεκέδες σκόνη,
δαχτυλιές λίπη και κηλίδες.



Ο εξοπλισμός δεν θα πρέπει να έχει κολλητικές ταινίες, πλαστικά κλπ που
εμποδίζουν τον καλό καθαρισμό



Τα πόδια και οι ρόδες του εξοπλισμού θα πρέπει να μην έχουν κρόσσια από
σφουγγαρίστρες, ρύπους, φιλμ, σκόνη και αράχνες



Τα υλικά δεν θα πρέπει να έχουν ρύπους και λεκέδες



Ο εξοπλισμός δεν θα πρέπει να έχει δυσάρεστη οσμή



Ο εξοπλισμός δεν θα πρέπει να έχει σημάδια χρήσης

5.2. Τουαλέτες, μπάνια και υλικά ή αντικείμενα μπάνιου:


Οι πορσελάνινες και οι πλαστικές επιφάνειες θα πρέπει να μην έχουν λεκέδες,
κηλίδες, οργανικά λίπη, υπολείμματα καθαριστικών υγρών και άλατα



Οι μεταλλικές επιφάνειες τα τοιχώματα της καμπίνας της ντουζιέρας και οι
καθρέφτες θα πρέπει να μην έχουν σημάδια, ρύπους, λεκέδες, υπολείμματα
καθαριστικών και οξειδώσεις



Όλα τα αντικείμενα στους τοίχους (συμπεριλαμβανομένων και των συσκευών
χορήγησης σαπουνιού και πετσετοθηκών) θα πρέπει να μην έχουν σκόνη, χώμα,
λεκέδες, σημάδια, υγρασία, υπολείμματα καθαριστικών και άλατα
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Ο υδραυλικός εξοπλισμός δεν θα πρέπει να έχει σημάδια, σκόνη, υπολείμματα
καθαριστικού και άλατα



Όλα τα αντικείμενα στο μπάνιο δεν θα πρέπει να έχουν δυσάρεστες οσμές



Οι γυαλισμένες επιφάνειες θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφο γυάλισμα



Τα καλάθια των αχρήστων του μπάνιου θα πρέπει να είναι καθαρά και λειτουργικά



Θα πρέπει να υπάρχει επάρκεια αναλώσιμων υλικών

5.3. Έπιπλα και αντικείμενα:


Τα έπιπλα με σκληρές επιφάνειες θα πρέπει να μην έχουν κηλίδες, ρύπους, φιλμ,
σκόνη, δαχτυλιές και λεκέδες



Τα έπιπλα με μαλακές επιφάνειες θα πρέπει να μην έχουν κηλίδες, ρύπους, φιλμ
και σκόνη



Τα πόδια και οι τροχοί των επίπλων θα πρέπει να μην έχουν κρόσσια από
σφουγγαρίστρες, ρύπους, φιλμ, σκόνη και αράχνες



Απρόσιτες περιοχές (άκρες, γωνίες, σημεία διπλώματος, ρωγμές) θα πρέπει να μην
έχουν σκόνη χώμα, χνούδι και κηλίδες



Όλες οι ψηλές επιφάνειες θα πρέπει να μην έχουν σκόνη και αράχνες



Οι περσίδες και στόρια θα πρέπει να μην έχουν λεκέδες, σκόνη, αράχνες, χνούδι
και σημάδια χρήσης ή μη χρήσης



Τα έπιπλα δεν θα πρέπει να έχουν δυσάρεστη οσμή



Τα ράφια, οι πάγκοι εργασίας, τα ντουλάπια και οι ντουλάπες ιματισμού θα πρέπει
να είναι καθαρές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό τους και δεν θα πρέπει να
έχουν σκόνη σκουπίδια ή λεκέδες



Τα φυτά εσωτερικού χώρου δεν θα πρέπει να έχουν σκόνη και σκουπίδια



Τα καλάθια και οι κάδοι αχρήστων θα πρέπει να είναι καθαροί από την εσωτερική
και εξωτερική πλευρά τους, να μην έχουν λεκέδες και να λειτουργεί το μηχανικό
σύστημα για το καπάκι



Οι πυροσβεστήρες και οι διακόπτες συναγερμού πυρός θα πρέπει να μην έχουν
σκόνη, χώμα, ρύπους και αράχνες



Οι γυαλισμένες επιφάνειες θα πρέπει να έχουν μια ομοιογενή γυαλάδα

5.4. Ηλεκτρικές και οικιακές συσκευές και εξοπλισμός:


Οι ηλεκτρικές και οι οικιακές συσκευές θα πρέπει να μην έχουν λίπη, ρύπους,
σκόνη, κρούστες, σημάδια, κηλίδες και αράχνες



Οι ηλεκτρικές και οι οικιακές συσκευές δεν θα πρέπει να εμφανίζουν σημάδια
χρήσης ή μη χρήσης



Θα πρέπει να ακολουθούνται κανόνες υγιεινής εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται
για την επεξεργασία τροφίμων
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Τα καπάκια (εσωτερικά και εξωτερικά) και τα φίλτρα εξαγωγής θα πρέπει να μην
έχουν λίπη και ρύπους από την εσωτερική και εξωτερική τους πλευρά



Οι ανεμιστήρες των ηλεκτρικών κινητήρων θα πρέπει να μην έχουν σκόνη και
χνούδι



Οι ψύκτες νερού θα πρέπει να είναι καθαροί και να μην έχουν άλατα στην
επιφάνειά τους



Οι συσκευές εντομοκτονίας θα πρέπει να μην έχουν νεκρά έντομα επάνω τους και
να είναι καθαρές και λειτουργικές

5.5. Παράθυρα:


Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες του τζαμιού θα πρέπει να είναι καθαρές
από ίχνη, σημάδια και λεκέδες όπως δαχτυλιές και θολώματα



Τα κουφώματα των παραθύρων και τα περβάζια δεν θα πρέπει να έχουν σκόνη,
χώμα, χνούδι, σημάδια και κηλίδες

5.6. Πόρτες:


Οι εξωτερικές και εσωτερικές πόρτες και κουφώματα θα πρέπει να μην έχουν
σκόνη, χώμα, χνούδια, ρύπους, δαχτυλιές και αράχνες



Οι πόρτες και τα κουφώματα θα πρέπει να μην έχουν σημάδια που προκαλούν
έπιπλα, εξοπλισμός ή από το προσωπικό



Οι αεραγωγοί, γρίλιες εκτόνωσης και άλλα ανοίγματα εξαερισμού θα πρέπει να
είναι ελεύθερα εμποδίων και να μην έχουν σκόνη, χώμα, ρύπους, φιλμ, αράχνες,
γδαρσίματα και άλλα σημάδια



Οι γυαλισμένες επιφάνειες να έχουν ομοιόμορφη γυαλάδα

5.7. Τοίχοι, περβάζια και οροφές:


Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί τοίχοι και οι οροφές θα πρέπει να μην έχουν σκόνη,
χώμα, ρύπους, φιλμ, & αράχνες



Οι τοίχοι θα πρέπει να μην έχουν σημάδια που προκαλούνται από έπιπλα, από
εξοπλισμό ή από το προσωπικό



Οι διακόπτες δεν θα πρέπει να έχουν δαχτυλιές ή άλλου είδους σημάδια



Τα καλύμματα λαμπτήρων και ανακλαστήρες δεν θα πρέπει να έχουν σκόνες,
χώματα, χνούδια και αράχνες.

5.8. Εξωτερικοί χώροι, έξοδοι κινδύνου και κλιμακοστάσια:


Οι ράμπες, κλιμακοστάσια, έξοδοι κινδύνου, βεράντες, είσοδοι, αίθρια, μπαλκόνια,
γείσα, συσκευές εξωτερικού φωτισμού, θα πρέπει να μην έχουν σκόνη, χώμα
ρύπους, φύλλα, αράχνες, σκουπίδια, γόπες και περιττώματα πουλιών
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Οι κουπαστές στις σκάλες θα πρέπει να είναι καθαρές και χωρίς λεκέδες



Τα έπιπλα εξωτερικών χώρων να είναι καθαρά και λειτουργικά

5.9. Σκληρά πατώματα:


Το πάτωμα πρέπει να μην έχει σκόνη, χώματα, σκουπίδια, σημάδια και κηλίδες
νερού ή και άλλων υγρών



Το πάτωμα δεν θα πρέπει να έχει υπολείμματα γυαλιστικού ή άλλου υλικού στις
άκρες και σε διαδρόμους κίνησης



Το πάτωμα θα πρέπει να μην έχει κηλίδες, σημάδια, ή γρατζουνιές στα σημεία
διακίνησης γύρω από έπιπλα, διαδρόμους κίνησης και σημεία περιστροφής



Απροσπέλαστα σημεία (άκρες, γωνιές, γύρω από τα έπιπλα) θα πρέπει να μην
έχουν σκόνη, χώμα, χνούδι και κηλίδες



Τα γυαλισμένα πατώματα θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη γυαλάδα



Θα πρέπει να υπάρχουν ο απαραίτητες σημάνσεις και να τηρούνται όλα τα μέτρα
προφύλαξης για την ασφάλεια των πεζών σε υγρά ή ολισθηρά πατώματα

5.10.

Πλαστικά πατώματα:



Το πάτωμα θα πρέπει να μην έχουν σκόνη, χώματα, σκουπίδια, σημάδια και
κηλίδες νερού ή και άλλων υγρών



Το πάτωμα θα πρέπει να μην έχει κηλίδες, σημάδια ή γρατσουνιές στα σημεία
διακίνησης, γύρω από τα έπιπλα, διαδρόμους κίνησης και σημεία περιστροφής



Απροσπέλαστα σημεία (άκρες, γωνιές, γύρω από τα έπιπλα) θα πρέπει να μην
έχουν σκόνη, χώμα, χνούδι και κηλίδες



Όπου μοκέτες καθαρίζονται με ηλεκτρικές σκούπες, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα
με τις οδηγίες της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

5.11.

Αεραγωγοί και γρίλιες εξαερισμού:



Όλες οι εξαγωγές του συστήματος εξαερισμού θα πρέπει να διατηρούνται
ελεύθερες εμποδίων και να μην έχουν σκόνη, χώμα, ρύπους, φιλμ, αράχνες,
γδαρσίματα και άλλα σημάδια



Όλες οι εξαγωγές του συστήματος εξαερισμού θα πρέπει να διατηρούνται
ελεύθερες και τακτοποιημένες μετά τον καθαρισμό τους

5.12.

Συσκευές και αντικείμενα κουζίνας:



Οι συσκευές, οι επιφάνειες και τα αντικείμενα θα πρέπει να μην έχουν λίπη,
ρύπους, σκόνη, κρούστες, σημάδια, λεκέδες και αράχνες



Οι ηλεκτρικές συσκευές και τα εξαρτήματα μαγειρικής θα πρέπει να μην έχουν
σημάδια χρήσης ή μη χρήσης
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Οι επαγγελματικές κουζίνες και οι αποροφητήρες θα πρέπει να μην έχουν λίπη και
ρύπους τόσο στο εξωτερικό όσο και το εσωτερικό τους



Όταν καθαρίζονται χώροι, αντικείμενα και συσκευές τα οποία χρησιμοποιούνται
για την επεξεργασία τροφίμων, θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες και
προδιαγραφές που καθορίζει η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων



Οι ανεμιστήρες θα πρέπει να είναι καθαροί και να μην έχουν σκόνη και χνούδι



Τα ψυγεία και οι καταψύκτες θα πρέπει να είναι καθαροί και να μην υπάρχει
πάγος σε αυτά

5.13.

Έλεγχος οσμής:



Ο χώρος θα πρέπει να έχει ευχάριστη οσμή φρεσκάδας



Δεν θα πρέπει να υπάρχουν δυσάρεστες οσμές



Τα αποσμητικά χώρου, όπου υπάρχουν θα πρέπει να είναι καθαρά και λειτουργικά

5.14.

Γενική εικόνα:



Η περιοχή θα πρέπει να φαίνεται τακτοποιημένη και καθαρή



Τα πατώματα να είναι καθαρά και επάνω σε αυτό να βρίσκονται μόνο έπιπλα και
τα αντικείμενα που προβλέπεται να βρίσκονται εκεί



Τα έπιπλα να είναι τοποθετημένα και διατηρούνται έτσι ώστε να διευκολύνουν την
καθαριότητα



Οι έξοδοι κινδύνου είναι καθαρές και ελεύθερες εμποδίων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

1. Η διαδικασία αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων ακολουθεί την διαδικασία για
τους δύο τύπους απορριμμάτων: Μολυσματικού και Οικιακού τύπου
2. Ο διαχωρισμός γίνεται από το προσωπικό του Νοσοκομείου
3. Το προσωπικό καθαριότητας είναι υπεύθυνο για την περισυλλογή, την μεταφορά και την
σωστή αποθήκευση των απορριμμάτων
4. Η αποκομιδή και η μεταφορά των απορριμμάτων από τους χώρους συγκέντρωσης τους
γίνεται σε καθημερινή βάση τις παρακάτω ώρες:


07.00 – 08.00



10.30 – 13.00



15.00 – 17.30



Έλεγχος όλων των χώρων για τυχόν σακούλες απορριμμάτων έως 20.00

5. Οι σάκοι περισυλλογής απορριμμάτων αφού γεμίσουν μέχρι τα 3/4 πριν μεταφερθούν
δένονται καλά με ειδικούς πλαστικούς σφικτήρες που δεν ξανανοίγουν
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6. Αν κάποιος σάκος συλλογής απορριμμάτων έχει διαρροή υγρών, τοποθετείται σε δεύτερο
του ιδίου χρώματος που και αυτός δένεται καλά
7. Οι σάκοι συλλογής που τοποθετούνται σε κάδους απορριμμάτων δεν
επαναχρησιμοποιούνται –δεν αδειάζονται- αλλά κάθε φορά αντικαθίστανται με καθαρούς.
8. Η μεταφορά στους ειδικούς χώρους γίνεται με ειδικά τροχήλατα (σκεπαστά) που δεν
υπερπληρώνονται
9. Τα ειδικά τροχήλατα απορριμμάτων πλένονται κάθε ημέρα μετά το τέλος της εργασίας και
απολυμαίνονται. Οι κίτρινες σακούλες (μολυσματικά απορρίμματα) τοποθετούνται στο
χώρο ακαθάρτων και ακολουθούν τις οδηγίες του Νοσοκομείου ανάλογα με τον τρόπο
διάθεσης των μολυσματικών απορριμμάτων. Ο χώρος διατηρείται σχολαστικά καθαρός
10. Το πλύσιμο των χεριών τους είναι απαραίτητο αμέσως μόλις βγάλουν τα γάντια τους και
όταν τελειώσουν την μεταφορά των απορριμμάτων
11. Οι ανελκυστήρες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά απορριμμάτων καθαρίζονται
αμέσως μετά τις ώρες μεταφοράς απορριμμάτων που προαναφέρθηκαν
12. Τα γάντια δεν πρέπει να φοριούνται συνεχώς χωρίς λόγο αλλά πρέπει να πλένουν συχνά
τα χέρια τους. Με τα χέρια δεν αγγίζεται το περιβάλλον γύρω τους.
13. Για την καθημερινή μεταφορά των απορριμμάτων στους χώρους αποθήκευσης θα
χρησιμοποιείται αυτοκίνητο για τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα.
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
(πρέπει να βρίσκεται πάντα αναρτημένο στους χώρους καθαριστών)

1. Η σφουγγαρίστρα να αλλάζεται κάθε πρωί και να μην τοποθετείται ΠΟΤΕ μέσα στον κουβά
2. Η σφουγγαρίστρα που χρησιμοποιείται στα WC του κοινού να μην χρησιμοποιείται σε
άλλους χώρους
3. Το νερό των κάδων να αλλάζεται ανά 35-40 τετραγωνικά μέτρα. Χρησιμοποιείται πάντοτε
κρύο νερό
4. Το νερό των κάδων να αλλάζεται στους διαδρόμους ανά 35-40 τετραγωνικά μέτρα.
5. Όταν σφουγγαρίζετε χρησιμοποιείται πάντοτε την κίτρινη πινακίδα, στην οποία
αναγράφεται ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ.
6. Γάντια χοντρά φοράτε μόνο όταν καθαρίζεται τα WC και τα βγάζετε αμέσως
7. Γάντια μιας χρήσεως φοράτε για τη συλλογή αίματος και σε θάλαμο, όπου νοσηλεύεται
ασθενής με λοιμώδη νόσο
8. Οι σάκοι απορριμμάτων δένονται πάντα με σφικτήρες
9. Στο τέλος της εργασίας σας καθαρίζετε:


Τους κάδους νερού, εξωτερικά και εσωτερικά καθώς και τις βάσεις τους



Τα τρόλεϊ που περιέχουν τα υλικά καθαριότητας



Τα φίλτρα από τις ηλεκτρικές σκούπες



Την αποθήκη που φυλάσσεται ο εξοπλισμός για την καθαριότητα
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(πρέπει να συμπληρώνεται καθημερινά από τον Προϊστάμενο-Υπεύθυνο του Τμήματος)

ΤΜΗΜΑ

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….

……………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πρωινή Βάρδια

Απογευματινή Βάρδια

:……………………………………………………………………………… :………………………………………………………………………………
……………….

Ονοματεπώνυμο
Καθαρίστριας

………

:……………………………………………………………………………… :………………………………………………………………………………
……………….

………

:……………………………………………………………………………… :………………………………………………………………………………
……………….

……………….

:

……….

……….

(υπογραφή)

Ώρα
προσέλευσης
Καθαρίστριας

:

……….

……….

(υπογραφή)

……….

……….

:

……….

:

……….

:

……….

:

……….

:

……….

(υπογραφή)

:

……….

(υπογραφή)

……….
(υπογραφή)

:

……….

……….

(υπογραφή)

……….
(υπογραφή)

:

……….

……….

(υπογραφή)

……….
(υπογραφή)

:

……….
(υπογραφή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ
ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

:

(υπογραφή)

……….

Ώρα αποχώρησης
καθαρίστριας

……….

……….

……….
(υπογραφή)

:…………. / …….. /

20…

(συμπληρώνονται από τον Υπεύθυνο του Τμήματος και υπογράφονται από την υπάλληλο του Συνεργείου καθαρισμού)

ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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12.

ΒΕΡΑΝΤΕΣ – ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ

13.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

14.

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

15.

ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ – ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

16.

ΔΩΜΑΤΙΑ ΙΑΤΡΩΝ

ΟΧΙ

ΕΛΛΕΙΠ
ΗΣ

16.1. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ – ΜΠΑΝΙΑ
16.2. ΔΩΜΑΤΙΑ Ι ΑΤΡΩΝ
16.3. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
17.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ

18.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΚΕ & ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1.

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ: Καθαρισμός λεκάνης, νιπτήρα, ντουζιέρας ή μπανιέρας: σαπουνίζονται μέσα έξω με απορρυπαντικό,
ξέβγαλμα και στέγνωμα, Καθαρισμός καθρέφτη με υγρό για τζάμια, Καθαρισμός βούρτσας και βάσης αυτής με
απορρυπαντικό και ξέβγαλμα, Καθαρισμός καλαθιού απορριμμάτων, πλύσιμο με απορρυπαντικό απολύμανση και ξέβγαλμα.
Αλλαγές 8σάκου όσες φορές χρειαστεί., Καθαρισμός μπαταριών και ταπέτου αντιολισθητικού: σαπούνισμα με
απορρυπαντικό και ξέβγαλμα, Καθαρισμός πόρτας και χειρολαβών: ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα των
χεριών, μέσα έξω, Καθαρισμός δαπέδου: σκούπισμα, σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό, ξέβγαλμα με ζεστό νερό, στέγνωμα
απολύμανση, Καθαρισμός περβαζιών, όπου υπάρχουν και παραθύρων: σκούπισμα με υγρό πανί, Καθαρισμός πλακιδίων:
σαπούνισμα με απορρυπαντικό και ξέβγαλμα όταν κρίνεται απαραίτητο

2.

ΘΑΛΑΜΟΙ:

3.

ΣΑΛΟΝΙΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ: Αερισμός, Σκούπισμα, Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια απολύμανση με

Αερισμός δωματίου, Σκούπισμα, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, αλλαγή
σάκων, Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια απολύμανση με κατάλληλο παρασκεύασμα και στέγνωμα,
Καθαρισμός κλινών, στρωμάτων, κομοδίνων, κάδρων, ντουλαπών, περβαζιών, εξωτερικής επιφανείας και γενικά όλου του
εξοπλισμού του θαλάμου: ξεσκόνισμα με υγρό πανί, Καθαρισμός εσωτερικής πόρτας και των χειρολαβών μέσα και έξω με
απολυμαντικό. Ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα χεριών μέσα έξω, Καθαρισμός τοίχων, καλοριφέρ και
σωληνώσεων όπου χρειάζεται

κατάλληλο παρασκεύασμα και στέγνωμα, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, αλλαγή σάκων,
Καθαρισμός τοίχων, καλοριφέρ και σωληνώσεων όπου χρειάζεται, Καθαρισμός καναπέδων, καθισμάτων, τραπέζια,
σταχτοδοχεία δαπέδου και επιτραπέζια (απολύμανση σταχτοδοχείων) φωτιστικών, κάδρων, διακοπτών, πριζών,
στερεοφωνικών, κρεμαστρών, επίπλου τηλεόρασης, της τηλεόρασης, τηλεφωνικού θαλάμου (όπου υπάρχει): ξεσκόνισμα με
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υγρό πανί ενώ ελέγχονται παράλληλα και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα χεριών, Καθαρισμός γλαστρών και των πιάτων
τους καθώς και πότισμα γλαστρών, όποτε χρειάζεται, Καθαρισμός ψύκτη τρίψιμο και απολύμανση, Καθαρισμός περβαζιών
με υγρό πανί
4.

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ:

5.

ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟ – ΚΟΥΖΙΝΑ: Αερισμός, Σκούπισμα, Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια απολύμανση

Αερισμός, Σκούπισμα, Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια απολύμανση με κατάλληλο
παρασκεύασμα και στέγνωμα, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, αλλαγή σάκων, Καθαρισμός
τοίχων, καλοριφέρ και σωληνώσεων όπου χρειάζεται, Καθαρισμός πόρτας, χειρολαβών, πριζών, διακοπτών, περβαζιών: με
υγρό πανί ενώ ελέγχονται παράλληλα και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα χεριών, Καθαρισμός τραπεζιών εστίασης,
καρεκλών, τραπεζιδίων τροχήλατων φαγητού και πάγκων: σαπούνισμα με απορρυπαντικό, ξέβγαλμα με καθαρό νερό και
στέγνωμα

με κατάλληλο παρασκεύασμα και στέγνωμα, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, αλλαγή σάκων,
Καθαρισμός τοίχων ή πλακιδίων, καλοριφέρ και σωληνώσεων όπου χρειάζεται, Καθαρισμός πόρτας, χειρολαβών, πριζών,
διακοπτών, περβαζιών: με υγρό πανί ενώ ελέγχονται παράλληλα και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα χεριών, Καθαρισμός
λαντζών και πάγκων: σαπούνισμα με απορρυπαντικό, ξέβγαλμα με καθαρό νερό και στέγνωμα, Καθαρισμός ψυγείου,
φούρνου μικροκυμάτων, τροχήλατων μεταφοράς φαγητού, πλυντηρίου πιάτων: σαπούνισμα με απορρυπαντικό, ξέβγαλμα
και στέγνωμα.
6.

ΣΤΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Αερισμός, Σκούπισμα, Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια
απολύμανση με κατάλληλο παρασκεύασμα και στέγνωμα, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου,
αλλαγή σάκων, Καθαρισμός τοίχων, καλοριφέρ και σωληνώσεων όπου χρειάζεται, Καθαρισμός επίπλων, καρέκλες, γραφεία
ή γκισέ, πολυθρόνες, καναπέδες, διακοπτών, πριζών, τηλεφωνικών συσκευών, πόρτας και χειρολαβών: με υγρό πανί,
ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα των χεριών

7.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ: Αερισμός, Σκούπισμα δαπέδου, Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και
στη συνέχεια απολύμανση με κατάλληλο παρασκεύασμα και στέγνωμα, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και
απολύμανση κάδου, αλλαγή σάκων, Καθαρισμός τοίχων, καλοριφέρ και σωληνώσεων όπου χρειάζεται, Καθάρισμα
φαρμακείου, ψυγείου, πορτών, περβαζιών, χειρολαβών, πριζών διακοπτών, εξεταστικής κλίνης, φορείου, αναπηρικής
πολυθρόνας, στατώ ορού, περπατούρας (Π): με υγρό πανί ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα των χεριών,
Καθαρισμός νιπτήρα και μπαταρίας: σαπούνισμα μέσα και έξω καθώς και το κολωνάκι όπου υπάρχει ξέβγαλμα και στέγνωμα

8.

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Αερισμός, Σκούπισμα δαπέδου, Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια
απολύμανση με κατάλληλο παρασκεύασμα και στέγνωμα, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου,
αλλαγή σάκων, Καθαρισμός τοίχων, καλοριφέρ και σωληνώσεων όπου χρειάζεται, Καθαρισμός ατομικών ντουλαπών
ιματισμού, παπουτσοθήκης περβαζιών, χειρολαβών, πριζών διακοπτών και πόρτας: με υγρό πανί ελέγχονται και
αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα των χεριών

9.

ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ – ΙΑΤΡΩΝ): Αερισμός, Σκούπισμα δαπέδου, Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και
στη συνέχεια απολύμανση με κατάλληλο παρασκεύασμα και στέγνωμα, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και
απολύμανση κάδου, αλλαγή σάκων, Καθαρισμός τοίχων, καλοριφέρ και σωληνώσεων όπου χρειάζεται, Καθαρισμός
καναπέδων – καθισμάτων, επίπλων γραφείου, φωτιστικών, διακοπτών, πριζών, περβαζιών, τραπεζιού αναμονής,
βιβλιοθήκης ή άλλων επίπλων, καλόγηρου και κρεμαστρών, τηλεφωνικής συσκευής : με υγρό πανί ελέγχονται και
αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα των χεριών

10.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Αερισμός, Σκούπισμα δαπέδου, Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια
απολύμανση με κατάλληλο παρασκεύασμα και στέγνωμα, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου,
αλλαγή σάκων, Καθαρισμός τοίχων, καλοριφέρ και σωληνώσεων όπου χρειάζεται, Καθαρισμός του τραπεζιού
εργοθεραπείας, καναπέδων – καθισμάτων, καθισμάτων τηλεφωνικής συσκευής, περβαζιών, χειρολαβών, πριζών διακοπτών
και πόρτας: με υγρό πανί ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα των χεριών

11.

ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ: Σκούπισμα δαπέδου, Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια
ξέβγασμα και στέγνωμα, Καθαρισμός τοίχων όταν χρειάζεται, Καθαρισμός πλυντηρίου ρούχων, περβαζιών, χειρολαβών,
πριζών διακοπτών και πόρτας: με υγρό πανί ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα των χεριών

12.

ΒΕΡΑΝΤΕΣ – ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ:

13.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ:

14.

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Σκούπισμα, Συλλογή απορριμμάτων – καθάρισμα και απολύμανση

Σκούπισμα δαπέδου, Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξέβγασμα και
στέγνωμα, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, αλλαγή σάκων, Πλύσιμο κιγκλιδωμάτων,
Καθαρισμός γλαστρών και πιατάκια αυτών καθώς και πότισμα όταν χρειάζεται
Σκούπισμα του ανελκυστήρα και των ραγών, Καθαρισμός των εσωτερικών επιφανειών, του καθρέφτη
και των κουμπιών. Σφουγγάρισμα του δαπέδου με έμφαση στις γωνίες, Καθαρισμός της πόρτας μέσα έξω και πάνω,
Καθαρισμός των ραγών με αιχμηρό αντικείμενο και ξέβγαλμα με καθαρό νερό

σταχτοδοχείων δαπέδου, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδων και αλλαγή σάκων, Καθαρισμός
και απολύμανση κουπαστών με απορρυπαντικό, ξέβγαλμα και στέγνωμα, Απολύμανση χειρολαβών στις πόρτες εισόδου-
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εξόδου ξέβγαλμα και στέγνωμα, Καθαρισμός του κιγκλιδώματος με απορρυπαντικό, ξέβγαλμα και στέγνωμα, Καθαρισμός
πινακίδων ανακοινώσεων, φωτιστικών, διακοπτών, με ειδικό υγρό για τζάμια, Αφαίρεση των αποτυπωμάτων χεριών από
όλες τις επιφάνειες με υγρό πανί, απομάκρυνση λεκέδων, ακαθαρσιών και σκόνης, με τρίψιμο, Καθαρισμός των
τηλεφωνικών θαλάμων με υγρό πανί, Καθαρισμός μαρμάρου εισόδου και κλιμακοστασίων με τη μέθοδο του διπλού κουβά
15.

ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ – ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ:

16.

ΔΩΜΑΤΙΑ ΙΑΤΡΩΝ

Σκούπισμα, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση
κάδων και αλλαγή σάκων, Καθαρισμός τοίχων όπου χρειάζεται, Αφαίρεση αποτυπωμάτων όπου χρειάζεται, Καθαρισμός
πόρτας, χειρολαβών με απολυμαντικό, Καθαρισμός και απολύμανση ψυγείου εσωτερικά και εξωτερικά, Καθαρισμός και
απολύμανση ανοξείδωτου πάγκου, Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια απολύμανση με κατάλληλο
παρασκεύασμα και στέγνωμα

16.1. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ – ΜΠΑΝΙΑ: Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδου με απορρυπαντικό και στη συνέχεια απολύμανση με
διάλυμα χλωρίνης 1:10 και στέγνωμα, Καθαρισμός ειδών υγιεινής (λεκάνες, νιπτήρες μέσα-έξω-κολωνάκι), μπαταρίες
πλακάκια όπου χρειάζεται, με απορρυπαντικό και απολύμανση με διάλυμα χλωρίνης σε χλιαρό νερό 1:10, Καθαρισμός
καθρέφτη με υγρό για τα τζάμια, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδων, αλλαγή σάκων,
Καθαρισμός πόρτας και χειρολαβών μέσα-έξω και απολύμανση, ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα
των χεριών
16.2. ΔΩΜΑΤΙΑ ΙΑΤΡΩΝ: Αερισμός, Σκούπισμα, Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια απολύμανση με
κατάλληλο παρασκεύασμα και στέγνωμα, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, αλλαγή
σάκων, Στρώσιμο κρεβατιών με καθαρά σεντόνια και μάζεμα του ακάθαρτου ιματισμού, Καθάρισμα κομοδίνων,
κλινών, επίπλων γραφείου, καρεκλών, κάδρων, περβαζιών, και γενικά όλου του εξοπλισμού του δωματίου με υγρό
πανί, Καθάρισμα πόρτας και χειρολαβών μέσα-έξω, ντουλαπών στην εξωτερική τους επιφάνεια με απολυμαντικό ενώ
ελέγχονται και αφαιρούνται όλα τα αποτυπώματα των χεριών, Καθάρισμα πορτατίφ, φωτιστικών, τηλεφωνικής
συσκευής, πριζών, διακοπτών, με υγρό για τζάμια
16.3. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ: Σκούπισμα, Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό και στη συνέχεια απολύμανση με
κατάλληλο παρασκεύασμα και στέγνωμα, Καθαρισμός κάδρων και περβαζιών με υγρό πανί
17.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ-ΧΑΛΙΩΝ:

18.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΚΕ & ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ:

Καθαρίζονται καθημερινά με απορροφητική – κρουστική σκούπα, Πλένονται
περιοδικά με μηχανή που περιέχει νερό και απορρυπαντικό ή με αφρό καθαρισμού, Μόλις στεγνώσει καλά
επαναλαμβάνεται η επεξεργασία με επιβραδυντικό υγρό πυροπροστασίας ή προστασίας λεκέδων, Σε περιπτώσεις λεκέδων
αφαιρείται τοπικά ο λεκές και ακολουθεί το πλύσιμο
Πολύ καλό καθάρισμα με ψιλό
σφουγγαράκι και απορρυπαντικό ειδικό για ξύλινα παρκέ, Πολύ καλό σφουγγάρισμα με καθαρό νερό. Μόλις στεγνώσει
καλά, σφουγγάρισμα με το ειδικό απορρυπαντικό για ξύλινα παρκέ

Λοιπές
παρατηρήσεις: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
…………………………………………………………………………………………………………………..

(πρέπει να συμπληρώνεται όταν διενεργείται η Γενική καθαριότητα από τον ΠροϊστάμενοΥπεύθυνο του Τμήματος)



ΤΜΗΜΑ

: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ

……. / …….. /

20…

……. / …….. /

20…

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
o

Αριθμός Καθαριστριών που εργάστηκαν

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
1.

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC, ΜΠΑΝΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΜΕΑ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ)

2.

ΘΑΛΑΜΟΣ – ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΕΝΟΙΚΟΥ):

3.

ΣΑΛΟΝΙΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ

4.

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

5.

ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟ – ΚΟΥΖΙΝΑ

6.

ΣΤΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

7.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

8.

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

9.

ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ – ΙΑΤΡΩΝ)

10.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

11.

ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

12.

ΒΕΡΑΝΤΕΣ – ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ

13.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

14.

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

15.

ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ – ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

16.

ΔΩΜΑΤΙΑ ΙΑΤΡΩΝ

17.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ-ΧΑΛΙΩΝ

18.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΚΕ & ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ

19.

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΛΛΕΙΠ
ΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1.

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC, ΜΠΑΝΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΜΕΑ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ) Καθαρισμός οροφής-πλακάκια,
Καθαρισμός λεκάνης μέσα-έξω, μπαταρίες, καπάκι πλαστικό, καζανάκι, Καθαρισμός νιπτήρα μέσα-έξω καθώς και του
στηρίγματος (κολωνάκι) όπου υπάρχει, Καθαρισμός ντουζιέρας-μπανιέρας μέσα-έξω, μπαταριών αντιολισθητικού ταπέτου,
κουρτίνας μπάνιου όπου υπάρχει και κουρτινόξυλου, Καθαρισμός θήκης χειροπετσετών και θήκης απορρυπαντικού,
Καθαρισμός καθρέφτη και περιγράμματος καθώς και υαλοπινάκων μέσα-έξω πλαίσια παραθύρων όπου υπάρχουν,
Καθαρισμός ψήκτρας (βούρτσας) και βάσης της ψήκτρας, Καθαρισμός καλαθιού απορριμμάτων, Καθαρισμός δαπέδου
(σκούπισμα-πλύσιμο) καθώς και απολύμανση τα αποχετεύσεως, Καθαρισμός του φωτιστικού, Καθαρισμός πόρτας μέσα-έξω

____________________________________________________________________
_________ Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι
Τηλ. 213-2054307• FAX 213-2054578•
Πληροφορίες: ΖΗΣΑΚΗ ΗΛΙΤΣΑ

73

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
και χειρολαβής

2.

ΘΑΛΑΜΟΣ – ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΕΝΟΙΚΟΥ): Αερισμός δωματίου, Σκούπισμα δαπέδου, Αποκομιδή απορριμμάτων,
καθαρισμός και απολύμανση κάδου, Καθαρισμός οροφής, τοίχων, Καθαρισμός κλιματιστικών-ανεμιστήρων-καλοριφέρ,
Καθαρισμός κλινών, στρωμάτων, κομοδίνων, κάδρων, ντουλαπών μέσα-έξω-πόδια-επάνω μέρος, κατέβασμα κουρτινών,
καθαρισμός περσίδων και κουρτινόξυλων, Καθαρισμός υαλοπινάκων μέσα-έξω τα πλαίσια αυτών καθώς και τα περβάζια
(εσωτερικά-εξωτερικά) κουφωμάτων μέσα και έξω, Καθαρισμός τραπεζιού σαλονιού, καρεκλών και γενικά όλου του
εξοπλισμού του δωματίου, Καθαρισμός πριζών και διακοπτών, Καθαρισμός φωτιστικών και κουδουνιών ασθενών, Πλύσιμο
δαπέδου και σοβατεπί, Καθαρισμός πόρτας μέσα και έξω αλλά και πάνω καθώς και των χειρολαβών

3.

ΣΑΛΟΝΙΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ: Αερισμός, Σκούπισμα, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, Καθαρισμός
οροφής τοίχων, Καθαρισμός κλιματιστικών, ανεμιστήρων, καλοριφέρ, Καθαρισμός καναπέδων, καθισμάτων πάνω-κάτωπόδια-πλάτη, τραπέζια, σταχτοδοχεία δαπέδου και επιτραπέζια (απολύμανση σταχτοδοχείων), Καθαρισμός φωτιστικών,
διακοπτών, πριζών, στερεοφωνικών, κρεμαστρών, Καθαρισμός κάδρων, γλαστρών και των πιάτων τους καθώς και πότισμα
γλαστρών, Καθαρισμός υαλοπινάκων μέσα-έξω, παραθύρων μέσα-έξω, μπαλκονοπορτών μέσα-έξω-πάνω, χειρολαβών,
περβαζιών (εσωτερικά εξωτερικά), κουφωμάτων μέσα-έξω, Καθαρισμός επίπλου τηλεόρασης, της τηλεόρασης, τηλεφωνικού
θαλάμου (όπου υπάρχει), Καθαρισμός ψύκτη (επάνω και πλαϊνά τοιχώματα του καθώς και απολύμανση), Πλύσιμο δαπέδου
και σοβατεπί, Καθαρισμός γενικά όλο του εξοπλισμού των σαλονιών και των διαδρόμων

4.

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ: Αερισμός, Σκούπισμα, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, Καθαρισμός οροφής
τοίχων, Καθαρισμός κλιματιστικών, ανεμιστήρων, καλοριφέρ, Καθαρισμός τραπεζιών εστίασης (πάνω επιφάνεια και πόδια),
καρεκλών (κάθισμα, πλάτη και πόδια), τραπεζιδίων τροχήλατων φαγητού (πάνω πλαίσια αυτών), Καθαρισμός υαλοπινάκων
μέσα-έξω, παραθύρων μέσα-έξω, μπαλκονοπορτών μέσα-έξω-πάνω, χειρολαβών, περβαζιών (εσωτερικά εξωτερικά),
κουφωμάτων μέσα-έξω, Κατέβασμα κουρτινών, καθάρισμα κουρτινόξυλων, Πλύσιμο δαπέδου και σοβατεπί, Καθαρισμός
πόρτας μέσα και έξω αλλά και πάνω καθώς και των χειρολαβών, Καθαρισμός πριζών και διακοπτών, σταχτοδοχείων δαπέδου
και απολύμανση αυτών

5.

ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟ – ΚΟΥΖΙΝΑ: Αερισμός, Σκούπισμα δαπέδου, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου,
Καθαρισμός οροφής τοίχων (πλακάκια), Καθαρισμός κλιματιστικών, ανεμιστήρων όπου υπάρχουν, καλοριφέρ, Καθαρισμός
υαλοπινάκων μέσα-έξω, παραθύρων μέσα-έξω, μπαλκονοπορτών μέσα-έξω-πάνω, χειρολαβών, περβαζιών (εσωτερικά
εξωτερικά), κατέβασμα κουρτινών, καθάρισμα κουρτινόξυλων ή βενετικών στοριών, Καθαρισμός φωτιστικών, διακοπτών,
πριζών, Καθαρισμός λάντζας μέσα και έξω και πάνω επιφανείας, Καθαρισμός ψυγείου (πάνω μέρος, εξωτερικά τοιχώματα
και πλάτη), τράβηγμα προς τα έξω για καθαρισμό του χώρου πίσω και κάτω από αυτό, Καθαρισμός κουζίνας πάνω μέρος και
εστίες, εξωτερικά τοιχώματα καθώς και το καπάκι πλάτης, τράβηγμα προς τα έξω για καθαρισμό του χώρου πίσω και κάτω
από αυτήν, Καθαρισμός αποροφητήρα, αλλαγή φίλτρου, Καθαρισμός φούρνου μικροκυμάτων εάν υπάρχει καθώς και
ηλεκτρικού ματιού, Καθαρισμός εσωτερικής πόρτας κουζίνας μέσα και έξω καθώς και πάνω καθώς και της χειρολαβής,
Καθαρισμός τροχήλατων ανοξείδωτων μεταφοράς του φαγητού, Καθαρισμός πλυντηρίου πιάτων στο πάνω μέρος και
εξωτερικά τοιχώματα, τράβηγμα προς τα έξω για καθαρισμό του χώρου πίσω και κάτω από αυτό καθώς και της πλάτης του,
Καθαρισμός τηλεφωνικής συσκευής, Πλύσιμο δαπέδου και σοβατεπί, Καθαρισμός γενικά όλου του εξοπλισμού που υπάρχει
στο οικονομείο και στην κουζίνα, Παρατήρηση: Καθημερινή καθαριότητα στο Οικονομείο, ψυγείο, λάντζα, στα τραπεζίδια
εστίασης θα γίνεται όπου υπάρχει Τραπεζοκόμος από αυτόν.

6.

ΣΤΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Αερισμός, Σκούπισμα, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου,
Καθαρισμός οροφής τοίχων, Καθαρισμός κλιματιστικών, ανεμιστήρων, καλοριφέρ, Καθαρισμός φωτιστικών, διακοπτών,
πριζών, Καθαρισμός υαλοπινάκων μέσα-έξω, παραθύρων μέσα-έξω, μπαλκονοπορτών μέσα-έξω-πάνω, χειρολαβών,
περβαζιών (εσωτερικά εξωτερικά), κατέβασμα κουρτινών, καθάρισμα κουρτινόξυλων ή βενετικών στοριών, Καθαρισμός
επίπλων, καρέκλες, (κάθισμα-πλάτη-πόδια), γραφεία ή γκισέ (επάνω επιφάνεια-πλαινά-πόδια), πολυθρόνες, καναπέδες
(κάθισμα-πλάτη-πόδια), Καθαρισμός τηλεφωνικής συσκευής, Πλύσιμο δαπέδου και σοβατεπί, Καθαρισμός εσωτερικής
πόρτας μέσα και έξω και πάνω καθώς και χειρολαβής, Καθαρισμός γενικά όλου του εξοπλισμού της στάσης του προσωπικού

7.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ: Αερισμός, Σκούπισμα, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση
κάδου, Καθαρισμός οροφής τοίχων, πινάκων ανακοινώσεων-φαρμάκων, Καθαρισμός κλιματιστικών, ανεμιστήρων,
καλοριφέρ, Καθαρισμός φωτιστικών, διακοπτών, πριζών, Καθαρισμός υαλοπινάκων μέσα-έξω, παραθύρων μέσα-έξω,
μπαλκονοπορτών μέσα-έξω-πάνω, χειρολαβών, περβαζιών (εσωτερικά εξωτερικά), κατέβασμα κουρτινών, καθάρισμα
κουρτινόξυλων ή βενετικών στοριών, Καθάρισμα φαρμακείου, επάνω επιφάνεια και πλαινά καθώς και τράβηγμα για
καθαρισμό της πλάτης και του χώρου που είναι πίσω και κάτω από αυτό, Καθαρισμός ψυγείου (πάνω μέρος, εξωτερικά
τοιχώματα και πλάτη), τράβηγμα προς τα έξω για καθαρισμό του χώρου πίσω και κάτω από αυτό, Καθαρισμός και
απολύμανση εξεταστικής κλίνης πάνω επιφάνεια και πόδια, φορείου πάνω επιφάνειας και πόδια, αναπηρικής πολυθρόνας
κάθισμα πλάτη τροχούς, στατώ ορού, Καθαρισμός νιπτήρα μέσα και έξω καθώς και το κολωνάκι όπου υπάρχει καθώς και της
μπαταρίας, Πλύσιμο δαπέδου και σοβατεπί, Καθαρισμός εσωτερικής πόρτας μέσα και έξω και πάνω καθώς και χειρολαβής,
Καθαρισμός γενικά όλου του εξοπλισμού της Αίθουσας προετοιμασίας νοσηλείας

8.

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Αερισμός, Σκούπισμα, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου,
Καθαρισμός οροφής τοίχων, Καθαρισμός κλιματιστικών, ανεμιστήρων, καλοριφέρ, Καθαρισμός φωτιστικών, διακοπτών,
πριζών, Καθαρισμός παπουτσοθήκης έξω-πλαινά και πάνω επιφάνεια. Τράβηγμα για να καθαριστεί και ο χώρος πίσω και
κάτω από αυτήν καθώς και η πλάτη, Καθαρισμός ατομικής ντουλάπας ιματισμού έξω, πλαινά και πάνω. Τράβηγμα για να
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καθαριστεί και ο χώρος πίσω και κάτω από αυτήν καθώς και η πλάτη, Πλύσιμο δαπέδου και σοβατεπί, Καθαρισμός
εσωτερικής πόρτας μέσα και έξω και πάνω καθώς και χειρολαβής, Καθαρισμός γενικά όλου του εξοπλισμού των
αποδυτηρίων προσωπικού

9.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ – ΙΑΤΡΩΝ): Αερισμός, Σκούπισμα, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και
απολύμανση κάδου, Καθαρισμός οροφής τοίχων, κάδρων, Καθαρισμός κλιματιστικών, ανεμιστήρων, καλοριφέρ, Καθαρισμός
καναπέδων – καθισμάτων, κάθισμα-πλάτη μέσα έξω και πόδια, Καθαρισμός επίπλου γραφείου, πάνω επιφάνεια, πλαϊνά και
πόδια, Καθαρισμός φωτιστικών, διακοπτών, πριζών, Καθαρισμός υαλοπινάκων μέσα-έξω, παραθύρων μέσα-έξω,
μπαλκονοπορτών μέσα-έξω-πάνω, χειρολαβών, περβαζιών (εσωτερικά εξωτερικά), κατέβασμα κουρτινών, καθάρισμα
κουρτινόξυλων ή βενετικών στοριών, Καθαρισμός τραπεζιού αναμονής, πλαϊνά-πάνω και πόδια καθώς και ότι υπάρχει πάνω
σε αυτό, ανθοδοχείο, τασάκι κλπ, Καθαρισμός βιβλιοθήκης ή άλλων επίπλων, επάνω μέρος-πλαϊνά. Τράβηγμα για τον
καθαρισμό όπισθεν της πλάτης των επίπλων και του κάτω μέρους, Καθαρισμός καλόγηρου και κρεμαστρών, Καθαρισμός
τηλεφωνικής συσκευής, Πλύσιμο δαπέδου και σοβατεπί, Καθαρισμός εσωτερικής πόρτας μέσα και έξω και πάνω καθώς και
χειρολαβής, Καθαρισμός γενικά όλου του εξοπλισμού των Γραφείων

10. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Αερισμός, Σκούπισμα, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου,
Καθαρισμός οροφής τοίχων, κάδρων, Καθαρισμός κλιματιστικών, ανεμιστήρων, καλοριφέρ, Καθαρισμός φωτιστικών,
διακοπτών, πριζών, Καθαρισμός υαλοπινάκων μέσα-έξω, παραθύρων μέσα-έξω, μπαλκονοπορτών μέσα-έξω-πάνω,
χειρολαβών, περβαζιών (εσωτερικά εξωτερικά), κατέβασμα κουρτινών, καθάρισμα κουρτινόξυλων ή βενετικών στοριών,
Καθαρισμός επάνω επιφάνειας και ποδιών του τραπεζιού εργοθεραπείας, Καθαρισμός καναπέδων – καθισμάτων, κάθισμαπλάτη μέσα έξω και πόδια, Καθαρισμός τηλεφωνικής συσκευής, Πλύσιμο δαπέδου και σοβατεπί, Καθαρισμός εσωτερικής
πόρτας μέσα και έξω και πάνω καθώς και χειρολαβής, Καθαρισμός γενικά όλου του εξοπλισμού της Εργοθεραπείας του
Τμήματος

11. ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ: Σκούπισμα, Καθαρισμός οροφής τοίχων, Καθαρισμός πλυντηρίου ρούχων στο πάνω
μέρος και εξωτερικά τοιχώματα, τράβηγμα προς τα έξω για καθαρισμό του χώρου πίσω και κάτω από αυτό καθώς και της
πλάτης του, Καθαρισμός φωτιστικών, διακοπτών, πριζών, Πλύσιμο δαπέδου και σοβατεπί, Καθαρισμός εσωτερικής πόρτας
μέσα και έξω και πάνω καθώς και χειρολαβής, Καθαρισμός γενικά όλου του εξοπλισμού της αποθήκης ακάθαρτου ιματισμού

12. ΒΕΡΑΝΤΕΣ – ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ: Απομάκρυνση απορριμμάτων (σκούπισμα ή με ηλεκτρική σκούπα), Καθαρισμός των κάδων
απορριμμάτων και αλλαγή σάκων, Πλύσιμο δαπέδου και κιγκλιδωμάτων, Καθαρισμός γλαστρών και πιατάκια

13. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ: Σκούπισμα του ανελκυστήρα και των ραγών, Καθαρισμός των εσωτερικών επιφανειών, του καθρέφτη και
των κουμπιών, Σφουγγάρισμα του δαπέδου με έμφαση στις γωνίες, Καθαρισμός της πόρτας μέσα έξω και πάνω, Καθαρισμός
των ραγών με αιχμηρό αντικείμενο και ξέβγαλμα με καθαρό νερό

14. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Σκούπισμα, Συλλογή απορριμμάτων – καθάρισμα και απολύμανση σταχτοδοχείων
δαπέδου, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδων και αλλαγή σάκων, Καθαρισμός, απολύμανση και
γυάλισμα κουπαστών, Απολύμανση χειρολαβών στις πόρτες εισόδου-εξόδου, Καθαρισμός του κιγκλιδώματος, Καθαρισμός
πορτών, τοίχων, σοβατεπί, υαλοπινάκων, περβαζιών εσωτερικών και εξωτερικών, Καθαρισμός πινακίδων ανακοινώσεων,
φωτιστικών, διακοπτών, Αφαίρεση των αποτυπωμάτων χεριών από όλες τις επιφάνειες, Καθαρισμός των τηλεφωνικών
θαλάμων όπου υπάρχουν, Καθαρισμός μαρμάρου εισόδου και κλιμακοστασίων

15. ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ – ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ: Σκούπισμα, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδων και αλλαγή
σάκων, Καθαρισμός οροφής και τοίχων, Καθαρισμός φωτιστικών, πριζών, διακοπτών, Καθαρισμός και απολύμανση πόρτας
μέσα – έξω και πάνω, κουφωμάτων και χειρολαβών, Καθαρισμός και απολύμανση ψυγείου εσωτερικά και εξωτερικά,
Καθαρισμός και απολύμανση ανοξείδωτου πάγκου, Πλύσιμο και απολύμανση δαπέδου και σοβατεπί, Καθαρισμός γενικά
όλου του εξοπλισμού του νεκροθαλάμου

16. ΔΩΜΑΤΙΑ ΙΑΤΡΩΝ: Αερισμός, Σκούπισμα, Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός και απολύμανση κάδου, Καθαρισμός
οροφής τοίχων, κάδρων, Καθαρισμός κλιματιστικών, ανεμιστήρων, καλοριφέρ, Καθαρισμός κλινών (πάνω επιφάνεια, πλαινά
πόδια), κομοδίνα (πάνω επιφάνεια, πλαινά πόδια και συρτάρια), στρώματος (γύρισμα και καθαρισμός), Καθαρισμός
καρέκλας (κάθισμα, πλάτη μέσα έξω και πόδια), Καθαρισμός επίπλου γραφείου, πάνω επιφάνεια, πλαινά και πόδια,
Καθαρισμός φωτιστικών, διακοπτών, πριζών, Καθαρισμός σε οτιδήποτε υπάρχει πάνω στο γραφείο και στο κομοδίνο
(ανθοδοχείο, τασάκι πορτατιφ), Καθαρισμός βοηθητικών χώρων (όπως προαναφέρεται), Καθαρισμός υαλοπινάκων μέσαέξω, παραθύρων μέσα-έξω, μπαλκονοπορτών μέσα-έξω-πάνω, χειρολαβών, περβαζιών (εσωτερικά εξωτερικά), κατέβασμα
κουρτινών, καθάρισμα κουρτινόξυλων ή βενετικών στοριών, Καθαρισμός τραπεζιού αναμονής, πλαινά-πάνω και πόδια
καθώς και ότι υπάρχει πάνω σε αυτό, ανθοδοχείο, τασάκι κλπ, Καθαρισμός βιβλιοθήκης ή άλλων επίπλων, επάνω μέροςπλαινά. Τράβηγμα για τον καθαρισμό όπισθεν της πλάτης των επίπλων και του κάτω μέρους, Καθαρισμός τηλεφωνικής
συσκευής, Πλύσιμο δαπέδου και σοβατεπί, Καθαρισμός εσωτερικής πόρτας μέσα και έξω και πάνω καθώς και χειρολαβής,
Καθαρισμός γενικά όλου του εξοπλισμού του δωματίου Ιατρών

17. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ-ΧΑΛΙΩΝ: Καθαρίζονται καθημερινά με απορροφητική – κρουστική σκούπα, Πλένονται περιοδικά με
μηχανή που περιέχει νερό και απορρυπαντικό ή με αφρό καθαρισμού, Μόλις στεγνώσει καλά επαναλαμβάνεται η
επεξεργασία με επιβραδυντικό υγρό πυροπροστασίας ή προστασίας λεκέδων, Σε περιπτώσεις λεκέδων αφαιρείται τοπικά ο
λεκές και ακολουθεί το πλύσιμο
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18. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΚΕ & ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ: Πολύ καλό καθάρισμα με ψιλό σφουγγαράκι και
απορρυπαντικό ειδικό για ξύλινα παρκέ, Πολύ καλό σφουγγάρισμα με καθαρό νερό, Μόλις στεγνώσει καλά, σφουγγάρισμα
με το ειδικό απορρυπαντικό για ξύλινα παρκέ, Τρίψιμο με μηχάνημα

19. ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Μόλις τελειώσει η αποκομιδή των απορριμμάτων, γίνεται σκούπισμα με ηλεκτρική
σκούπα, Καθαρισμός και απολύμανση τοίχων και οροφής, Καθαρισμός και απολύμανση δαπέδου

Στη γενική καθαριότητα είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η χρησιμοποίηση σύγχρονου
μηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικών μηχανημάτων για νοσοκομειακή χρήση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Υ α/α

Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΣΤΕΛΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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