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1. A munkautasítás célja 

 

A DE OEC GYTK Gyógyszerhatástani Tanszékén betegellátás nem folyik ezért a betegellátó 

intézetekre vonatkozó szigorú előírások alkalmazása nem követelmény.  Azonban az állatokkal 

illetve állati- eredetű anyagokkal illetve sejtekkel végzett munka esetén fontos az esetlegesen 

emberekre is ráterjedő fertőzések megelőzése valamint adott esetben a kísérletek elengedhetetlen 

feltétele a lehetőleg csíramentes környezet biztosítása.  Ennek érdekében a laboratóriumokban 

rendszeres fertőtlenítő takarításra van szükség.  Ennek során a laboratóriumok felszerelési, 

berendezési tárgyain lévő pathogén mikroorganizmusokat fertőtlenítő hatású szerek oldataival és 

mechanikus hatással kombinálva elpusztítjuk illetve inaktiváljuk. A DEOEC Higienikus főorvosa 

által a gyógyító intézmények vonatkozásában aktuálisan jóváhagyott fertőtlenítő szerek használata 

nem kötelező, de ajánlott.  Az intézet egyéb helyiségeiben (dolgozószobák, irodák, 

mellékhelyiségek, mosdók), ahol a fertőzésveszély az átlagosnál nem nagyobb, az általános 

takarítási szabályok érvényesek. 

 

2. A takarításhoz használt eszközök 

 

 Vileda és Mop felmosók (cserélhető fejjel és nyéllel) 

 színes vödrök 

 partfis és szemetes lapát  

 törlőruhák 

 dörzstextília az erősebb szennyeződések eltávolítására 

 szemetes gyűjtőzsák 

 porszívók 

 

3. A takarításhoz használt vegyszerek 

 

 felületi fertőtlenítőszerek 

 tisztítószerek 

 kombinált fertőtlenítőszerek – tisztító és fertőtlenítő 

 vízkő eltávolítók 

 bútorápolók 

 

4. Laboratóriumokban elvégzendő feladatok és azok gyakorisága 

 

4.1. Naponta elvégzendő feladatok 

 

 padlózat fertőtlenítő felmosása 

 szemetesek ürítése 

 berendezési tárgyak tisztítása 

 mosdók, műszermosogatók, csaptelepek tisztítása 

 

4.2. Szükség esetén, de legalább havonta elvégzendő feladatok 

 

 oldalfalak, mosható falfelületek tisztítása 

 ajtók tisztítása, csövek, csővezetékek tisztítása 
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 ablakközök, párkányok tisztítása 

 fűtőtestek tisztítása 

 lámpák, világítótestek tisztítása 

 ablakok tisztítása 

 

5. Egyéb helyiségekben (dolgozószobák, irodák) elvégzendő feladatok és azok gyakorisága 

 

5.1. Szükség esetén, de legalább naponta elvégzendő feladatok 

 

 padlózat felmosása 

 szemetesek ürítése 

 

5.2. Szükség esetén, de legalább 2 havonta elvégzendő feladatok 

 

 berendezési tárgyak, szekrények tisztítása 

 oldalfalak, mosható falfelületek tisztítása 

 ajtók tisztítása, csövek, csővezetékek tisztítása 

 ablakközök, párkányok tisztítása 

 fűtőtestek tisztítása 

 lámpák, világítótestek tisztítása 

 ablakok tisztítása 

 

6. A mellékhelyiségekben elvégzendő feladatok (WC-k, mosdók, fürdőszobák) és azok 

gyakorisága 

 

6.1. Szükség esetén, de legalább naponta elvégzendő feladatok 

 

 padlózat fertőtlenítő felmosása 

 berendezési tárgyak tisztítása 

 mosdók, csaptelepek tisztítása 

 WC-k, pisoarok, bidék, zuhanyzók tisztítása 

 

6.2. Szükség esetén, de legalább havonta elvégzendő feladatok 

 

 oldalfalak, mosható falfelületek tisztítása 

 ajtók tisztítása, csövek, csővezetékek tisztítása 

 ablakközök, párkányok tisztítása 

 fűtőtestek tisztítása 

 lámpák, világítótestek tisztítása 

 ablakok tisztítása 

 

7. A takarítás végrehajtója 

 

A takarítást minden nap a kisegítő munkaerő végzi. 
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8. A takarítás ellenőrzése 

 

A tanszék higiénés felelőse havonta kétszer, illetve a tanszékvezető alkalmanként.  

A tanszéki higiénés felelős az ellenőrzésekről feljegyzést készít. 

 


