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1. A munkautasítás célja 

 

A Debreceni Egyetem GYTK Gyógyszerészi Kémiai Tanszékén betegellátás nem folyik, ennek 

megfelelően a betegellátásra szakosodott intézetekre vonatkozó szigorú higiéniai előírások 

alkalmazása itt nem követelmény. Azonban a különféle szerves és szervetlen vegyszerekkel, 

továbbá az oldószerekkel végzett munka miatt fontos a tiszta munkakörnyezet biztosítása. Ennek 

érdekében a tanszék laboratóriumaiban rendszeres takarításra van szükség. Ennek során a 

laboratóriumok padlóján és berendezési tárgyain (munkaasztal) lévő esetleges vegyszernyomokat 

fertőlenítő hatású szerek oldataival és mechanikus hatással kombinálva távolítjuk el. A tanszék 

fennmaradó, egyéb helyiségeiben (dolgozószobák, iroda és irattár) ahol a szennyezés veszélye 

gyakorlatilag kizárt, az általános takarítási szabályok érvényesek. 

 

2. A takarításhoz használt eszközök 

 

 Vileda és Mop felmosók (cserélhető fejjel és nyéllel) 

 színes műanyag vödrök 

 partvis és szemeteslapát  

 textil törlőruhák 

 dörzstextília az erősebb szennyeződések hatékony eltávolítására 

 műanyag szemetes gyűjtőzsák 

 porszívó 

 gumikesztyű 

 

3. A takarításhoz használt vegyszerek 

 

 felületi fertőtlenítőszerek 

 tisztítószerek 

 vízkő eltávolítók 

 bútorápolók és felületkezelők 

 

4. Laboratóriumokban elvégzendő feladatok és azok gyakorisága 

 

4.1. Naponta elvégzendő feladatok 

 

 a padlózat és a munkaasztalok (ha szükséges) fertőtlenítő mosása 

 a szemetesek ürítése 

 

4.2. Szükség esetén, de legalább havonta elvégzendő feladatok 

 

 a vegyszeresfülke és a mosható falfelületek (mosogató) tisztítása 

 mosdók, mosogatók, csaptelepek tisztítása 

 

4.3. Szükség esetén, de legalább 3 havonta elvégzendő feladatok 

 

 ajtók és ablakok, továbbá a csövek, illetve csővezetékek tisztítása 
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 az ablakközök és a párkányok tisztítása 

 a fűtőtestek tisztítása 

 a lámpák és egyéb világítótestek tisztítása 

 

 

5. Egyéb helyiségekben (dolgozószobák, iroda és irattár) elvégzendő feladatok és azok 

gyakorisága 

 

5.1. Szükség esetén, de legalább hetente elvégzendő feladatok 

 

 a padlózat felmosása 

 a helyiségek szemeteseinek ürítése 

 

5.2. Szükség esetén, de legalább 3 havonta elvégzendő feladatok 

 

 a berendezési tárgyak és a szekrények tisztítása 

 az oldalfalak és a mosható falfelületek tisztítása 

 az ajtók és az ablakok továbbá a csövek, illetve csővezetékek tisztítása 

 az ablakközök és a párkányok tisztítása 

 a fűtőtestek tisztítása 

 a lámpák és a világítótestek tisztítása 

 

6. A takarítás végrehajtója 

 

A takarítást minden alkalommal a kisegítő munkaerő végzi. 

 

 

7. A takarítás ellenőrzése 

 

A tanszék higiénés felelőse kéthetente, illetve a tanszékvezető alkalmanként.  

A tanszéki higiénés felelős az ellenőrzésekről minden alkalommal feljegyzést készít. 

 


