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Supravegherea respectării normelor de igienă 
în blocurile alimentare din grădiniţe, şcoli şi universi-
tăţi, precum şi asigurarea siguranţei şi calităţii alimen-
telor preparate, revine medicului şcolar şi asistentei 
medicale din unitatea de învăţământ.

Curăţenia şi dezinfecţia în blocurile 
alimentare
Reguli generale :

Curăţenia şi dezinfectia în blocurile alimentare 
se efectuează zilnic, la începerea programului de lu-
cru, după fi ecare distribuire de alimente, la sfărşitul 
zilei de lucru şi ori de căte ori este nevoie;

Curăţenia generală se efectuează săptămânal;
 Dezinsecţia şi deratizarea se efectuează trimes-
trial;
Dezinfectantele folosite pentru dezinfecţia blo-

cului alimentar, veselei, recipientelor, tacâmurilor și 
ustensilelor de bucătărie se utilizează respectând con-
centraţiile şi timpul de contact, conform recomandă-
rilor producătorului şi trebuie să fi e avizate de Minis-
terul Sănătăţii;

Ustensilele şi materialele folosite la efectuarea 
curăţeniei şi dezinfecţiei se spală şi se dezinfectează 
după fi ecare utilizare și se păstrează în spaţii special 
amenajate. Materiale necesare: mături, găleţi (culori 
diferite), mopuri (culori diferite), detergenţi, dezin-
fectanţi, lavete de culori diferite, perii, saci menaj, 
mănuşi de protecţie.

1. Curăţenia şi dezinfecţia în sala de mese: 
 Se efectuează de personalul responsabil 

pentru această operaţiune;
 Se efectuează după fi ecare servire a me-

sei (mic dejun, prânz, cină) sau la nevoie;

 Se deschide geamul, se mătură umed pa-
vimentul;

 Se spală cu apă caldă şi detergent pa-
vimentul, apoi se clăteşte;

 Zilnic la sfărşitul programului se spală 
şi se dezinfectează pavimentul, pervazu-
rile;

 Săptămanal se spală cu detergent şi de 
dezinfectează uşile, geamurile, pereţii;

 Lunar se spală cu detergent şi se dezin-
fectează plafoanele şi corpurile de ilumi-
nat.

 Se interzice folosirea sălii de mese pen-
tru alte activităţi (artistice, didactice, me-
ditaţii).

 Se interzice aşezarea scaunelor pe mese 
în timpul efectuării curăţeniei.

2. Curăţenia şi dezinfecţia în bucătărie 
 Se șterg şi se dezinfectează mesele de lu-

cru înaintea începerii activităţii;
 Suprafeţele de lucru care vin în contact 

cu alimentele se vor clăti;
 Se vor spăla şi dezinfecta după fi ecare 

utilizare ustensilele şi aparatura din bu-
cătărie;

 Zilnic, la sfârşitul programului, se curaţă 
şi se dezinfectează mesele de lucru, fai-
anţa, chiuvetele, pervazurile, pavimentul;

 Săptămanal, se spală cu detergent şi de 
dezinfectează uşile, geamurile, pereţii;

 Lunar se spală cu detergent şi se dezinfec-
tează plafoanele şi corpurile de iluminat.

2.1.  Curăţarea şi dezinfecţia veselei şi a ta-
câmurilor. 
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Protocoale / Ghiduri de practică

a) curăţare mecanică de resturi alimentare,
b) spălare cu apă caldă cu adaos de sodă - solu-

ție 1-2% sau de detergenţi de 1-2%,
c) dezinfecţie cu soluţie clorigenă (var cloros 

sau cloramină 0,5-2%) timp de 20-30 de minute,
d) clătire cu apă rece şi zvântare .
Păstrare: Vesela şi tacâmurile pentru servire 

se depozitează în dulapuri închise, separat de vasele 
mari de bucătărie.

3.  Curaţenia şi dezinfecţia în spaţiile de păs-
trare a alimentelor

3.1.  Curăţenia şi dezinfecţia în magazia de 
alimente 

 Se curăţă şi se dezinfectează rafturile şi 
gratarele pentru alimente; 

 Se spală şi se dezinfectează pavimentul;
 Săptămânal se spală cu detergent şi se 

dezinfectează uşile, geamurile, pereţii;
 Lunar se spală cu detergent şi se dezin-

fectează plafoanele şi corpurile de ilumi-
nat;

 Produsele alimentare se aşează separat 
pe sortimente, distanţate, astfel încât să 
se asigure o bună ventilaţie şi accesul 
persoanelor autorizate care le manipu-
lează,

 Produsele alimentare în ambalaje mur-
dare, degradate sau care nu corespund 
normelor de igienă nu se introduc în ma-
gazie.

3.2.  Curăţarea şi dezinfecţia agregatelor fri-
gorifi ce

 Frigiderele se curăţă şi se dezinfectează 
săptămânal sau la nevoie,

 Congelatoarele se curăţă şi se dezinfec-
tează la 10 - 20 zile sau când se depune 
zăpada în interior deoarece scade efi ci-
enţa de refrigerare, respectiv congelare,

 Agregatele se scot mai întâi din priză,
 Alimentele existente se pun într-un alt 

frigider (congelator) funcţional,
 Se dezgheaţă, se spală cu apă caldă şi de-

tergent,
 Se dezinfectează, se clătesc, se sterg, 

apoi
 Se reconectează la reţea ;

 Se reintroduc alimentele când tempera-
tura din frigider ajunge la 4-8grade Ce-
lsius sau la –18 grade Celsius, în cazul 
congelatoarelor ;

 Temperatura din interiorul frigiderelor 
şi congelatoarelor va fi  consemnată de 
două ori/zi în grafi cul de notare al tem-
peraturii.

4.  Curăţenia şi dezinfecţia în anexele social 
- sanitare 

4.1.  Curăţenia şi dezinfecţia în vestiare, gru-
puri sanitare

 Se efectuează de personalul responsabil 
pentru această operaţiune;

 Zilnic se spală cu apă caldă şi detergent 
toate suprafeţele, uşile, pereţii chiuveta, 
vasul de toaletă și se dezinfectează;

 Se îndepartează deşeurile, se spală şi 
dezinfectează recipientul de colectare, se 
înlocuieste sacul;

 Se spală cu apă caldă si detergent pa-
vimentul, și se dezinfectează.

 Grupurile sanitare vor fi  întreţinute în 
perfectă stare de funcţionare şi vor fi  do-
tate cu hârtie igienică, săpun şi prosoape 
de unică utilizare.

 La curăţenia şi dezinfecţia grupurilor 
sanitare şi în vestiare se folosesc lavete, 
mopuri şi găleţi altele decât cele din bu-
cătărie.

4.2.  Curăţenia şi dezinfecţia boxelor pentru 
reziduuri

 Colectarea reziduurilor solide, precum 
şi a resturilor alimentare lichide se face 
în recipiente etanşe cu capac şi pedală, 
confecţionate din material rezistent, uşor 
de spălat şi dezinfectat.

 Spaţiile de depozitare vor fi  prevăzute cu 
plase de protecţie, cu paviment imper-
meabil, sifon în pardoseală.

 Zilnic se efectuează curăţenia si dezin-
fecţia pavimentului;

 Săptămânal se efectuează curăţenia şi 
dezinfecţia pereţilor, uşilor, geamurilor;

 Trimestrial se efectuează operaţiuni de 
dezinsecţie şi deratizare.
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 Evacuarea reziduurilor solide se va face 
înainte ca acestea să depăsească capaci-
tatea de depozitare și/sau să intre în des-
compunere.

- Continuarea în numărul următor -
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