
         ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                   Головний лікар 

 

АЛГОРИТМ  

ПРОВЕДЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРИБИРАННЯ 
 

Інвентар для прибирання і спецодяг 

 

 1. До інвентарю для прибирання належать: маркована посудина 

(градуйована) для оброблення меблів і устаткування об’ємом 3л; маркована 

посудина (градуйована) для оброблення стін, зокрема таз, відро, об’ємом 8-10 л; 

марковане відро (градуйоване) для миття підлоги об’ємом 10 л. 

 2. Дві марковані швабри (для стін і для підлоги). 

 3. Чисті марковані ганчірки (серветки) для миття й оброблення меблів, 

устаткування, стін (декілька штук для заміни у разі забруднення). 

 4. Чисті марковані ганчірки для видалення дезінфекційних засобів з меблів, 

устаткування, стін (декілька штук для замінювання у разі забруднення). 

 5. Чисті ганчірки для миття підлоги. 

 6. Серветки для оброблення УФ - випромінювачів. 

 7. Чисті ганчірки (серветки) для витирання насухо і полірування поверхонь 

(меблів, дзеркал тощо). 

 8. Контейнер (градуйований, з кришкою) для замочування використаних 

ганчірок. 

 9. Два набори спецодягу (халат, маска, головний убір, рукавиці). Один з 

наборів спецодягу (стерильний, у біксі) використовується під час другого етапу 

проведення генерального прибирання. 

 10. Робочий розчин дезінфекційних засобів, ручний розпилювач для 

оброблення важкодоступних місць.     

       

     Перед генеральним прибиранням у приміщенні слід увімкнути 

бактерицидні  випромінювачі  на час, визначений до даного приміщення.  

 

Технологія проведення генерального прибирання 

 

 1. Медичній сестрі підготувати  приміщення до прибирання, звільнити його 

від приладів і виробів медичного призначення, медикаментів. Столи і шафи 

мають вільні і доступні для оброблення. 

 2. Електроприлади відключити від мережі. 

 3. Відповідно до схеми проводження з відходами працівникові, що здійснює 

прибирання, видалити з приміщення безпечні та небезпечні, інфіковані медичні 

відходи. 

 4. Приготований робочий розчин налити в посудину для прибирання і 

занести інвентар для прибирання в приміщення. 



 5. Вимити руки й надягти спецодяг: халат, головний убір, маску, гумові 

рукавиці. 

 6. Чистою ганчіркою (для нанесення розчину на меблі і стіни), змоченою у 

дезінфекційному розчині, протерти внутрішні поверхні шаф та інших меблів. 

 7. Меблі, за можливості, відсунути від стін. 

 8. Чистою ганчіркою чи серветкою для нанесення розчину на меблі і стіни, 

змоченою дезінфекційним розчином з посудини для оброблення стін, плавними 

рухами згори вниз протерти стіни (з висоти 2 м), вікна, підвіконня, радіатори та 

двері. Особливу увагу приділяти вимикачам, дверним ручкам, наличникам, крану 

і рукомийнику, а також ділянкам навколо них. Важкодоступні місця обробити за 

допомогою ручного розпилювача. 

 9. Чистою ганчіркою чи серветкою для нанесення розчину на меблі і стіни, 

замоченою дезінфекційним розчином з посудини для оброблення меблів і 

устаткування, починаючи згори. Після чого обробити вертикальні поверхні. За 

наявності видимих забруднень ганчірку слід замінити. 

 10. Відключені від мережі УФ - випромінювачі протерти серветками, 

замоченими дезінфекційним розчином з посудини для оброблення меблів; лампи 

– серветкою, змоченою в 70% - вому етиловому спирті і добре віджатою, а потім 

– сухою серветкою. 

 11. В останню чергу обробити ганчіркою, змоченою дезінфекційним 

розчином з посудини для оброблення меблів, контейнери для забору сміття і 

відходів, після цього відразу скинути ганчірку у спеціальний контейнер. 

 12. Після закінчення прибирання, перш ніж вилити з посудини для 

оброблення меблів і стін використаний робочий розчин дезінфекційного засобу, 

змочити ним ганчірку, щоб обробити внутрішню і зовнішню поверхню цих 

посудин. Після цього обробити обидві звільнені від робочого розчину посудини. 

 13. Ганчірки для прибирання підлоги змочити дезінфекційним розчином з 

відра для оброблення підлоги і протерти підлогу. 

 14. Використані під час прибирання ганчірки скинути в спеціальний 

контейнер і винести його у санітарну кімнату. 

 15. Зняти халат, головний убір і маску й помістити їх у мішок для брудної 

білизни. 

 16. Зняти рукавиці, вимити руки й обробити їх антисептиком 

 17. Оброблене приміщення закрити на час проведення дезінфекції. 

 

ІІ етап 

 

 1. Проведення генерального прибирання проводиться тільки після 

попереднього ультрафіолетового випромінювання приміщення. 

 2. Після закінчення дезінфекції вимити руки, надягти чистий стерильний 

халат, головний убір, маску, рукавиці і протерти дезінфекційним розчином 

взуття. 

 3. Продезінфіковані посудини для оброблення меблів і стін ополоснути, а 

потім заповнити відповідною водою. Чистою ганчіркою для оброблення меблів і 



стін, змоченою водопровідною водою, відмити всі поверхні в тій самій 

послідовності, що і під час нанесення дезінфекційного розчину. 

 4. Шибки з внутрішньої сторони, а також інші скляні поверхні і дзеркала 

після видалення дезінфекційного розчину витерти насухо і відполірувати. 

 5. В останню чергу чистою ганчіркою, змоченою відповідною водою у відрі 

для миття підлоги, вимити підлогу. 

 6. Після закінчення генерального прибирання провести знезараження 

повітря бактерицидною лампою протягом двох годин. 

 7. Провести знезараження інвентарю для прибирання, ганчірок для миття 

підлоги дезінфекційним розчином (час дезінфекції вказано в інструкції із 

застосування дезінфекційного засобу). Після закінчення дезінфекції інвентар для 

прибирання і ганчірки для миття підлоги ополоснути і висушити. Після чого 

ганчірки слід випрати. 

 8. Зняти спецодяг і скласти його в мішок. 

 9. Зробити запис в Журналі обліку проведення генеральних 

прибирань/заключної дезінфекції, в Журналі реєстрації роботи бактерицидних 

ламп, чітко і розбірливо заповнивши всі графи. 

 10. При незадовільних результатах посіву повітря і змивів з об’єктів 

зовнішнього середовища в приміщенні провести генеральне прибирання поза 

графіком, зробивши запис про це у відповідному журналі. 

 11. Перед настанням осінньо-зимового сезону генеральне прибирання має 

передбачати обов’язкове миття шибок з обох сторін і перевірку щільності 

закриття рам. 

 12. Кожне генеральне прибирання слід фіксувати в Журналі обліку 

проведення прибирань. 

 

 

 Головна медична сестра                             


