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PROCEDURA DE EFECTUARE A 
CURĂȚENIEI LA BUCĂTĂRIE

 Personalul care lucrează la blocul alimentar 
trebuie să fi e sănătos. Se interzice intrarea în bucă-
tărie a personalului care prezintă semne de boală 
(diaree, infecții ale pielii, amigdalită pultacee, tuse 
cu expectorație purulentă, febră, etc.)

 Personalul va avea echipament de protecție 
adecvat: halat și bonetă, mănuși, părul strâns sub 
bonetă, unghiile tăiate scurt, fără ojă și bijuterii

 În bucătărie va fi  OBLIGATORIU o chiu-
vetă destinată DOAR spălării pe mâini a persona-
lului de serviciu, unde se vor găsi săpun, recipient 
cu soluție clorigenă preparată zilnic (etichetată cu 
ziua și ora preparării), periuță de unghii și prosop 
de hârtie;

 Echipamentul de protecție din unitate și hai-
nele de stradă vor fi  păstrate în spații separate pen-
tru a evita contaminarea

 Se interzice folosirea aceluiași echipament 
de protecție la prepararea alimentelor și igieniza-
rea blocului alimentar

 Se interzice intrarea la grupul sanitar cu 
echipamentul de lucru, în antecamera toaletei va fi  
un halat de schimb. După folosirea toaletei mâinile 
vor fi  spălate foarte bine cu apa și săpun din abun-
dență, apoi dezinfectate cu soluție clorigenă 1 %o 
(Soluția va fi  preparată zilnic, etichetată cu data, 
ora, concentrația, destinația și numele persoanei 
preparatoare)

 Curațenia și dezinfecția la blocul alimentar 
se fac zilnic sau ori de câte ori este nevoie

 Se va începe cu debarasarea de resturile me-
najere, măturarea umedă a pavimentului, degresa-
rea și spălarea suprafețelor lavabile (faianță, uși, 
chiuvete, plite) cu detergent soluție și apoi dezin-
fectarea cu soluție clorigenă 2% (2 tb la 10 l apă 
rece)

 Se vor folosi lavete de culori diferite cu des-
tinație strictă (lavete pentru suprafețele acoperite 
cu faianță și uși, o lavetă pentru suprafețele de 
lucru, o lavetă pentru chiuvete și o lavetă pentru 
mobilier (dulapuri). Se vor folosi pentru igienizare 
matură, făraș, mop și 2 găleți etichetate cu “BU-
CĂTĂRIE” și depozitate în locul special amenajat

 Se va prepara mâncarea astfel încât să se 
asigure desfășurarea fl uxului într-un singur sens: 
produs brut – produs fi nit. Se va evita încrucișarea 
fazelor salubre cu cele insalubre

 Zarzavaturile, legumele, fructele se vor 
spăla sub jet de apă înainte de a fi  curățate în încă-
perea special amenajată

 Ouăle vor fi  spălate și ținute în soluție clori-
genă 15 minute, clătite bine și apoi fi erte foarte 
bine

 Alimentele folosite vor fi  în termen de vala-
bilitate și cu bune proprietăți organoleptice

 Vor fi  folosite tocătoare (inscriptionate cu 
destinația lor), cuțite și veselă separate pentru 
carne, legume, pâine, produse fi nite. Acestea vor fi  
spălate și dezinfectate după fi ecare folosire și păs-
trate astfel încât să nu fi e în contact unul cu altul 
sau cu alte suprafețe cu potențial contaminant

 Agregatele frigorifi ce vor fi  in stare de func-
tionare, se va face termometrizarea zilnic de 2 ori 
si se vor completa grafi cele de temperatura

 Agregatele frigorifi ce vor fi  igienizate pe-
riodic

 Probele alimentare vor fi  pastrate la frigide-
rul de probe timp de 48 de ore in recipiente dezin-
fectate si etichetate (data, ora, denumirea alimen-
tului preparat, numele persoanei care a recoltat 
proba)

 Vor exista agregate frigorifi ce separate pen-
tru : probe alimentare, oua, lactate si congelate
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Revista de medicină școlară și universitară

 Nu este permisa intrarea in bucatarie decat a 
personalului de la bucatarie, profesor de serviciu, 
personalului medical sau conducerii.

PROCEDURA DE IGIENIZARE 
ÎN SALA DE MESE

 Se va efectua curațenia și dezinfecția după fi e-
care masă servită, respectându-se următoarele faze:

 aerisire
 îndepartarea resturilor alimentare de pe 

mese
 măturarea umedă a pavimentului
 Spălarea cu soluție de detergent, clătire și 

dezinfectare cu soluție clorigenă 2% a suprafețelor 
lavabile: cu o lavetă mesele, după fi ecare servire, 
cu o a doua lavetă ușile și pereții zilnic sau ori de 
câte ori va fi  nevoie. Se vor folosi 2 lighenașe pen-
tru fi ecare lavetă – unul pentru soluție de curățat și 
unul pentru clătirea lavetei 

 spălarea pavimentului cu soluție detergent, 
clătire și dezinfectare cu soluție clorigenă 2%, fo-
losind mop și 2 găleți (una pentru soluția de curățat 
și una pentru clătirea mopului) etichetate “SALA 
DE MESE”. Se interzice așezarea pe măsuțe a sca-
unelor în timpul igienizării

 numărul tacâmurilor și a veselei va fi  egal 
cu cel al consumatorilor, interzicându-se spălarea 
veselei între felurile de mâncare oferite. Vesela va 
fi  integră, fără a fi  ciobite sau cu smalțul sărit

 mâncarea va fi  adusă de la bucătărie numai 
în vase acoperite, integre, care vor fi  așezate pe 
mesele mari din sala de mese

 masa va fi  servită doar de personalul desem-
nat, care va purta echipament de protecție adecvat 
(halat doar pentru servitul mesei și mănuși)

PROCEDURA DE SPALARE A VESE-
LEI ȘI TACÂMURILOR

După fi ecare masă:
 Debarasarea veselei de resturi alimentare
 Spălarea în apă caldă cu detergent 
 Dezinfecție cu soluție clorigenă 2% (2 tb 

BICLOSOL la 10 l apă rece) timp de 30 minute 
prin imersie completă (vasele vor fi  acoperite în 
întregime de soluție)

 Clătirea abundentă sub jet de apă rece

 Zvântarea în rasteluri astfel încât vasele să 
nu se atingă unele de altele

 Depozitarea veselei și tacâmurilor după us-
care în dulapuri închise

Fierberea veselei și tacâmurilor este obigatorie 
săptămânal 

PROCEDURA DE IGIENIZARE 
A SĂLILOR DE GRUPĂ

DIMINEAȚA:
 Se deschid geamurile pentru aerisire și se 

începe curățenia de sus în jos, pornind de la extre-
mitatea opusă ieșirii din încăpere

 Îndepărtarea prafului cu o lavetă înmuiată în 
soluție detergent, apoi ștergerea suprafețelor cu o 
altă lavetă înmuiată în soluție clorigenă (1 tb BI-
CLOSOL la 10 l apă rece); în acest mod se vor 
șterge mesele, dulapurile, corpurile de iluminat și 
scaunele. Lavetele se vor clăti dupa ștergerea și 
dezinfecția fi ecărui element de mobilier. Se vor fo-
losi în acest scop 2 lighenașe (unul pentru soluția 
de curățat și unul pentru clătirea lavetei);

 Se vor șterge zilnic ușile, mânerele acestora 
și ori de câte ori se impune, pereții și geamurile, cu 
soluție dezinfectantă, folosind lavete curate

DUPĂ-AMIAZA:
 Se aerisesc sălile de grupă
 Se aspiră covoarele și toate suprafețele ori-

zontale
 Se spală (sol detergent ) și se dezinfectează 

(sol Biclosol 1%) parchetul folosind 1 mop și 2 gă-
leți (una pentru soluții, cealaltă pentru clătire mop) 
inscripționate “SĂLI DE GRUPĂ”

 Se golește coșul de gunoi, se curăță și se 
spală

 Materialele didactice se șterg zilnic de praf 
și se dezinfectează săptămânal

 Personalul de îngrijire va purta echipament 
de protecție (mănuși și halat)

PROCEDURA PRIVIND CURĂȚENIA 
PE HOLURI

 Se vor deschide geamurile pentru aerisire 
dimineața și ori de câte ori va fi  nevoie (evitân-
du-se prezența copiilor sau variații de temperatură 
mai mari de 2 grade)
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Protocoale / Ghiduri de practică

 Se mătură umed pavimentul și se aspiră mo-
chetele

 Se șterg de praf dulapurile, mesele și sca-
unele cu lavete înmuiate în soluție de detergent, 
se clătesc și apoi se dezinfectează cu soluție clori-
genă 1 %, folosind o lavetă destinată doar acestui 
scop și 2 recipiente (unul pentru soluția de curățat 
și altul pentru clătirea lavetei)

 Se șterg de praf și se udă fl orile
 Se spală pereții și ușile cu soluție de deter-

gent, se clătesc și se dezinfectează cu soluție clori-
genă 1 % folosind o a doua lavetă, de culoare di-
ferită de prima. Cele doua lavete se pun la uscat în 
locuri distanțate și aerisite

 Se spală pavimentul cu soluție de detergent, 
se clătește suprafața, apoi se dezinfectează cu so-
luție clorigenă 2 % folosind 1 mop și 2 găleți (una 
pentru soluția de curățat, alta pentru clătirea mopu-
lui) inscripționate “HOL”

 Personalul de curățenie va purta echipament 
de protecție (halat și mănuși)

PROCEDURA PRIVIND IGIENA LA 
SPĂLĂTORIE ȘI CĂLCĂTORIE

 Se va respecta destinația spațiilor repartizate 
lenjeriei curate și murdare, astfel încât să poată fi  
asigurate circuite separate

 Schimbarea lenjeriei se va face săptămânal 
sau ori de câte ori este nevoie, fi ind consemnate 
data și camera la care s-a facut schimbul într-un 
caiet anume destinat, pentru o mai buna evidență 

 Colectarea lenjeriei murdare se va face în 
saci de plastic

 Dezinfecția lenjeriei prin înmuiere în soluție 
clorigenă 1% timp de 30 minute

 Spălarea la temperatura de 90 grade (în ma-
șina de spălat rufe)

 Uscarea în spațiul special amenajat
 Călcarea lenjeriei de pat
 Depozitarea lenjeriei curate și călcate în 

spații special destinate până la următoarea utilizare

PROCEDURA PRIVIND IGIENIZA-
REA GRUPURILOR SANITARE

 Se deschid geamurile pentru aerisire
 Vor fi  asigurate 4 lavete de culori diferite și 

4 recipiente pentru soluție de curățat:
1. Pentru rezervor
2. Pentru pereții și ușa cabinei
3. Pentru colacul și capacul closetelor
4. Pentru fața externă a vasului de toaletă

 Se spală partea lavabilă a pereților (faianța) 
și chiuvetele cu soluție de detergent și se dezin-
fectează cu soluție clorigenă 2 % folosind 2 lavete 
curate și 2 găletușe: una pentru soluția de curățat, 
alta pentru clătirea lavetei cât mai frecvent

 Closetele și capacele acestora se spală și se 
dezinfectează cu soluție clorigenă 2 % (2 tb la 10 l 
APĂ RECE)

 Se mătură umed pavimentul folosind mă-
tură și făraș inscripționate “BAIE”

 Se golește coșul de gunoi, se spală și se de-
zin fectează

 Se dezinfectează sifoanele de la chiuvete și 
cele din pardoseală cu soluție clorigenă 5 % (5 ta-
blete BICLOSOL la 10 l de apă)

 Se spală pavimentul cu soluție detergent, se 
clătește și se dezinfectează cu soluție clorigenă 2 %

 Se interzice depozitarea de material de orice 
natură în grupurile sanitare

 Materialele de curățenie și dezinfecție vor fi  
păstrate în recipientele originale, ermetic închise 
și depozitate în spații neaccesibile copiilor, aerisite

 Personalul de îngrijire va folosi echipament 
de protecție (halat, mănuși)

*Conform Ord. MS nr 1955/1995


