
 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 

http://www.vfn.cz       http://intranet.vfn.cz 

Pracovní postup 
PP-VFN-025 
Strana 1 z 30 
Verze číslo: 8 

 

Tento dokument je duševním vlastnictvím VFN v Praze 
 
Zpracoval:  
MUDr. Markéta Korcinová 
 

Účinnost dokumentu  
od:  5. 4. 2016 

Schválil:  
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA 
 
 
dne: 4. 4. 2016 

První vydání: 
dne: 1. 7. 2008  Garant:  

Oddělení nemocniční hygieny 
 

Dokument zobrazený na intranetu VFN je řízen správcem dokumentace VFN. 
Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standard úklidu 
 
 
 

http://www.vfn.cz/
http://intranet/


 

Pracovní postup VFN 
Standard úklidu 

PP-VFN-025 
Strana 2 z 30 
Verze číslo: 8 

 

Dokument zobrazený na intranetu VFN je řízen správcem dokumentace VFN. 
Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace. 

Obsah: 
 
1. Účel a oblast platnosti dokumentu ......................................................................................... 3 
2. Pojmy a zkratky ....................................................................................................................... 3 
3. Odpovědnosti a pravomoci ...................................................................................................... 5 
4. Obecná pravidla úklidu ve VFN ............................................................................................. 5 

4.1 Provádění úklidu ................................................................................................................ 5 
4.2 Provádění úklidu „S“ a „BEZ“ dezinfekčních přípravků ................................................... 7 
4.3 Frekvence úklidu podlahových krytin ................................................................................ 8 
4.4 Harmonogram úklidových prací ........................................................................................ 8 
4.5 Dezinfekční přípravky pro úklid ........................................................................................ 9 
4.6 Dekontaminace místa potřísněného biologickým materiálem ........................................... 9 
4.7 Provádění malování.......................................................................................................... 10 

5. Standardy úklidových prací pro jednotlivé typy prostor ................................................... 10 
5.1 Pokoje pacientů lůžkových částí ...................................................................................... 11 
5.2 Vyšetřovny, ordinace, sesterny, převazovny, čisté přípravny .......................................... 13 
5.3 Operační a porodní sály ................................................................................................... 14 
5.4 Pokoje intenzivní péče ..................................................................................................... 15 
5.5 Zákrokové sály, endoskopické vyšetřovny ...................................................................... 16 
5.6 Sterilizační centra a ostatní sterilizační provozy .............................................................. 17 
5.7 Laboratoře a odběrové místnosti ...................................................................................... 18 
5.8 Ústav patologie a Ústav soudní lékařství a toxikologie ................................................... 19 
5.9 Sklady materiálu, léčiv, sklady prádla, úklidové místnosti, dekontaminační místnosti .. 21 
5.10 Toalety, koupelny, sprchy ................................................................................................ 22 
5.11 Čekárny, herny a dětské koutky, chodby ve zdravotnických zařízeních ......................... 23 
5.12 Výtahy ve zdravotnických zařízeních .............................................................................. 24 
5.13 Schodiště ve zdravotnických zařízeních .......................................................................... 24 
5.14 Šatny zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních ........................................................... 25 
5.15 Kanceláře, lékařské pokoje, kartotéky, pracovny, odpočinkové místnosti ...................... 26 
5.16 Stravovací provozy (jídelny a kuchyňky) pro pacienty lůžkových částí ......................... 27 
5.17 Zdravotnická dopravní služba .......................................................................................... 28 

6. Vznikající dokumenty a údaje .............................................................................................. 28 
7. Související dokumenty ........................................................................................................... 28 
8. Přílohy ..................................................................................................................................... 29 
 
Označení změn proti minulé verzi. 



 

Pracovní postup VFN 
Standard úklidu 

PP-VFN-025 
Strana 3 z 30 
Verze číslo: 8 

 

Dokument zobrazený na intranetu VFN je řízen správcem dokumentace VFN. 
Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace. 

1. Účel a oblast platnosti dokumentu 
Tento dokument stanovuje pravidla provádění úklidu ve všech prostorách zdravotnických zařízení 
VFN jako základní hygienický požadavek, jehož cílem je předcházení šíření mikroorganismů 
v nemocničním prostředí, snížení rizika vzniku a šíření nozokomiálních a profesionálních nákaz 
a zajištění čistoty provozních prostor.  
 
V dokumentu jsou stanovena pravidla provádění úklidu nejen běžnými čisticími prostředky, ale též 
provádění úklidu za pomoci dezinfekčních přípravků s virucidním účinkem, zásady postupu 
dekontaminace místa potřísněného biologickým materiálem a provádění malování.  
 
Dokument obsahuje: 

• obecná pravidla provádění úklidu „s“ a „bez“ dezinfekčních přípravků z hlediska místa 
prováděného úklidu ve zdravotnických zařízeních VFN a z hlediska frekvence provádění 
úklidu,  

• standardy úklidových prací ve zdravotnických zařízeních pro jednotlivé typy prostor,  
• vzor Harmonogramu úklidu zdravotnického zařízení/pracoviště.  

 
Dokument neobsahuje: 

• odlišná pravidla provádění úklidu, která se mohou lišit v závislosti na prostorových 
podmínkách, podmínkách technického a věcného vybavení konkrétního zdravotnického 
pracoviště, a která jsou zpracována v provozním řádu jednotlivých klinik a ústavů, 

• standardy úklidových prací v ostatních (nezdravotnických) zařízeních VFN. 
 

2. Pojmy a zkratky 
Administrativní část zdravotnických zařízení jedná se o prostory zdravotnických zařízení, kde 

není poskytována zdravotní služba – např. sekretariát klinik a ústavů,  
posluchárny, atd. Jedná se zpravidla o prostory umístěné samostatně, 
oddělené od provozních místností zdravotnického pracoviště. 

Harmonogram úklidu výčet úklidových činností a stanovení frekvence úklidu pro konkrétní 
zdravotnické pracoviště. 

Chirurgická pracoviště  pracoviště, kde je poskytována zdravotní služba v chirurgických oborech: 
cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, hrudní chirurgie, chirurgie, 
kardiochirurgie, maxilofaciální chirurgie, neurochirurgie, oftalmologie, 
orální a maxilofaciální chirurgie, ortopedie, otorinolaryngologie, 
plastická chirurgie, popáleninová medicína, traumatologie, urologie a 
příslušné obory, ve kterých je poskytována péče dětem. 

Nozokomiální nákaza  infekce spojená se zdravotní péčí, tj. nemoc nebo patologický stav 
vzniklý v souvislosti s přítomností původce infekce nebo jeho produktů 
ve spojitosti s pobytem nebo výkony prováděnými osobou poskytující 
péči ve zdravotnickém zařízení v příslušné inkubační době. 

OOPP osobní ochranné pracovní prostředky 
Ostatní (nezdravotnická) zařízení prostory, ve kterých nejsou poskytovány zdravotní služby, a 



 

Pracovní postup VFN 
Standard úklidu 

PP-VFN-025 
Strana 4 z 30 
Verze číslo: 8 

 

Dokument zobrazený na intranetu VFN je řízen správcem dokumentace VFN. 
Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace. 

která nejsou tvořena zdravotnickými pracovišti, např. administrativní, 
technicko-provozní pracoviště VFN, atd. 

Úklidové pomůcky úklidové vozíky, mopy, jednorázové utěrky, diferencované utěrky 
k opakovanému použití, vědra pro diferencovaný úklid a dezinfekci 
ploch a povrchů. 

Vedlejší provozní místnosti sanitární zařízení pro zaměstnance (šatna, záchod, umývárna, sprcha 
(jsou-li třeba), sklady materiálu a zdravotnických prostředků, sklady 
prádla, sklady uklízecích a dezinfekčních potřeb, místnost pro odpočinek 
zaměstnanců (je-li zřízena). 

Základní provozní místnosti ordinace lékařů, pracoviště dalších zdravotnických nebo jiných 
odborných pracovníků, ve kterých jsou prováděny zdravotní výkony, 
čekárny, zákrokové sály na operační a endoskopické výkony, přípravny 
pro výkony (jsou-li zřízeny), pitevny, laboratoře, pokoje pacientů, WC 
pro pacienty, šatna a koupelna pro pacienty (je-li zřízena), denní místnost 
pro pacienty, mléčné kuchyně, prostor pro čištění pomůcek a pro 
vylévání biologického materiálu. 

Zdravotnická pracoviště  pracoviště lékařů, zubních lékařů, zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků, kde jsou poskytovány zdravotní služby, probíhá 
praktická výuka mediků, zdravotnických pracovníků a výzkum. Jedná se 
o konkrétní místa v budovách klinik, ústavů a samostatných odděleních 
sestávající ze základních a vedlejších provozních místností. Jsou 
specifikovaná formou, druhem, oborem a místem poskytované zdravotní 
péče a technickým a věcným vybavením.  

Zdravotnická zařízení obecně prostory určené pro poskytování zdravotních služeb – budovy 
klinik, ústavů a samostatných oddělení. Podle formy, druhu, oboru a 
místa poskytované péče sestávají ze zdravotnických pracovišť. 

Zdravotní služby poskytování zdravotní péče (preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně 
rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné zdravotní výkony prováděné 
zdravotnickými pracovníky), konzultační služby, nakládání s tělem 
zemřelého, včetně převozu těla, zdravotnická dopravní služba, zdravotní 
služby v rozsahu činnosti odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení, 
zdravotní služby v rozsahu činnosti zařízení transfuzní služby nebo 
krevní banky, specifické zdravotní služby podle zákona o specifických 
zdravotních službách, zdravotní služby podle zákona upravujícího 
transplantace nebo zákona upravujícího umělé přerušení těhotenství. 

Zóna pacienta zahrnuje konkrétního pacienta a jeho bezprostřední okolí. Konkrétně 
zahrnuje: všechny neživé objekty, kterých se pacient dotýká nebo jsou s 
ním v přímém fyzickém kontaktu (např. zábrany, stolek, lůžkoviny, židle, 
infuzní sety, monitory, ovládací prvky a další zdravotnické vybavení). 
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3. Odpovědnosti a pravomoci 
Garantem problematiky provádění úklidu, úklidu spojeného s dezinfekcí, malování a postupu při 
provádění dekontaminace ploch potřísněných biologickým materiálem ve zdravotnických 
zařízeních je Oddělení nemocniční hygieny. 
 
Za dodržování postupů prováděného úklidu zodpovídá dodavatelská firma zajišťující úklid 
prostřednictvím svých zaměstnanců, případně zaměstnanci VFN provádějící úklid. Kontrolu 
zaměstnanců firmy vykonává na pracovišti provozář dodavatelské firmy.  
 
Za VFN jsou kontrolu prováděného úklidu oprávněni vykonávat: 

• referent úklidu Oddělení provozních služeb – dodržování smlouvy uzavřené mezi VFN a 
dodavatelem, 

• vedoucí pracovníci jednotlivých pracovišť, 
• zaměstnanci Oddělení nemocniční hygieny. 

Příslušní pracovníci jsou oprávněni kontrolovat dodržování četnosti, rozsahu a kvality úklidových 
prací, vedení úklidového deníku, stav úklidových pomůcek, jejich uložení, atd. 
 
Při kontrole požadované kvality úklidu je prováděno: 

• vizuální hodnocení čistoty prostředí a/nebo 
• kvalitativní a kvantitativní stanovení aktivních látek a jejich obsahu v dezinfekčních 

roztocích použitých k úklidu a/nebo 
• zjištění účinnosti dezinfekčních roztoků nebo mikrobiální kontaminace vydezinfikovaných 

povrchů (stěry, otisky, oplachy). 
 
O kontrole provedeného úklidu provádějí provozář dodavatelské firmy a oprávnění pracovníci VFN 
záznam. Záznam provádí do úklidového deníku (formulář F-VFN-072). Pověření pracovníci VFN 
provádějí průběžnou kontrolu úklidu a její výsledek vždy zaznamenávají do úklidového deníku (bez 
nedostatků/s nedostatky a jejich výčet), včetně svého podpisu. Provozář dodavatelské firmy provádí 
denní kontrolu úklidu a stvrzuje ji svým podpisem u příslušného kalendářního dne. V případě 
zjištěných nedostatků, popř. v případě zaznamenaných nedostatků oprávněným pracovníkem, 
doplní v úklidovém deníku způsob nápravy zjištěné závady.  
 
Vedoucí pracovníci zdravotnických pracovišť odpovídají za stanovení skutečné frekvence úklidu a 
rozsahu a četnosti úklidových prací v Harmonogramu úklidu podřízeného pracoviště (vzor je 
uveden v příloze č. 1 tohoto dokumentu) a za předložení Harmonogramu bezprostředně po jeho 
zpracování na Oddělení nemocniční hygieny ke schválení. Frekvenci provádění úklidu jsou 
oprávněni stanovit odlišnou od obecných pravidel uvedených v tomto dokumentu za předpokladu, 
že bude dodržena minimální četnost prováděného úklidu.  
 

4. Obecná pravidla úklidu ve VFN 
4.1 PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU 
Úklid provádí zaměstnanci VFN nebo externí dodavatelské firmy prostřednictvím svých 
zaměstnanců. Zaměstnanci VFN jsou povinni nosit identifikační kartu a zaměstnanci externích 
firem jsou povinni být viditelně označeni jmenovkou s fotografií a názvem firmy. Všechny osoby 

http://dms3/Formule/Forms/oblasti.aspx
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provádějící úklid musí používat k této práci přidělené OOPP, tj. ochranný oděv a silnostěnné 
rukavice, popř. další (ochranné brýle nebo ochranný štít) podle nebezpečnosti dezinfekčního 
prostředku (viz bod 4.5).  
 
Úklid prostor zdravotnických zařízení se přizpůsobuje charakteru provozu pracoviště. 
 
Úklid prostor zdravotnických zařízení se provádí zásadně na vlhko, vodním roztokem saponátu 
případně s přidáním vhodného dezinfekčního přípravku a vždy pouze jednorázovým mopem nebo 
mopem, který je možné účinně dekontaminovat (nesmí to být např. tzv. provázkový mop). 
Používání hadrů není povoleno. Osoba provádějící úklid na vlhko musí provádět úklid prostor vždy 
po částech tak, aby byl zajištěn pohyb osob po suché části podlahy a vlhkou část je povinna 
ohraničit kužely nebo stojany s nápisem „Pozor – mokrá podlaha“. 
 
Každé pracoviště musí mít vyčleněné podle účelu použití vlastní úklidové pomůcky, popř. úklidové 
stroje označené tak, aby nemohlo dojít k záměně (barevný systém věder a utěrek). Pro tyto 
pomůcky je nutné na pracovišti vyčlenit odpovídající prostory k jejich uložení, a to takovým 
způsobem, aby bylo možné uklízet podlahové krytiny i v těchto prostorech. 
 
Pracovník provádějící úklid je zodpovědný za udržování čistících strojů a úklidových pomůcek 
v čistotě. Při čisticím procesu postupuje podle návodu výrobce. Opakovaně používané mopy 
k úklidu se čistí a ošetřují obdobně jako prádlo nebo jako materiál určený k opakovanému použití, 
tj. výsledkem čistícího postupu musí být mopy prosté bakteriální a chemické kontaminace. Mopy se 
ošetřují postupem termodezinfekce nebo chemotermodezinfekce. U chemotermodezinfekce se 
koncentrace, teplota a doba působení řídí návodem k použití dezinfekčního prostředku. Při 
ošetřování mopů se dodržují požadavky na proces praní mopů tak, aby nedocházelo ke křížení 
čistých a nečistých prostor praní  a ke křížení dopravních a manipulačních cest čistých a špinavých 
mopů.  Mopy se skladují čisté a suché v prostoru vyčleněném pro úklidové pomůcky tak, aby při 
skladování bylo zabráněno jejich znečištění.  
Podobně se postupuje při čistícím procesu dalších úklidových pomůcek.  
 
Provedení úklidu na pracovišti je osoba dodavatelské firmy provádějící tento úklid povinna 
zaznamenat do úklidového deníku (formulář F-VFN-072) vedeného prostřednictvím knih 
zajišťovaných Oddělením MTZ. Do tohoto deníku je povinna vyznačit, zda prováděný úklid je 
úklid denní/týdenní/měsíční, popř. jiný a zaznamenat kromě data a času úklidu také použitý 
dezinfekční roztok (název dezinfekčního přípravku a použitou koncentraci) a tento záznam stvrdit 
podpisem. Záznam se provádí bezprostředně po provedení úklidu, záznamy nelze dopisovat zpětně 
ani předepisovat dopředu.  
 
Obdobně provádějí záznam (údaje v rozsahu úklidového deníku) o provedeném úklidu i pracovníci 
VFN. Tento záznam je prováděn s minimálně denní frekvencí.  
 
Elektrické vypínače se standardně utírají vždy na sucho, pouze při větším znečištění je nutné je 
opatrně omýt vlhkým hadrem s dezinfekčním roztokem či dezinfekčním ubrouskem tak, aby 
nedošlo k elektrickému zkratu. 
 

http://dms3/Formule/Forms/oblasti.aspx
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4.2 PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU „S“ A „BEZ“ DEZINFEKČNÍCH PŘÍPRAVKŮ 
Úklid za použití dezinfekčních přípravků s virucidním účinkem se musí provádět:  
A. na zdravotnických pracovištích akutní lůžkové péče intenzivní, na operačních a zákrokových 

sálech, na chirurgických pracovištích, v laboratořích a v místnostech, kde je prováděn odběr 
biologického materiálu a invazivní výkony, na záchodech a v koupelnách zdravotnického 
zařízení; 

B. na ostatních zdravotnických pracovištích lůžkové, ambulantní a jednodenní péče a zdravotnické 
dopravní služby, kromě již vyjmenovaných, 
• v těch místnostech, kde je prováděn odběr biologického materiálu a/nebo invazivní 

výkony (dle specifik konkrétních pracovišť se jedná zpravidla o ordinace, odběrové 
místnosti, vyšetřovny, příp. pokoje pacientů, jsou-li zde tyto činnosti prováděny) a dále 
v místnostech, kde je manipulováno s biologickým materiálem či s pomůckami, 
prostředky nebo nástroji tímto materiálem kontaminovanými (dle specifik konkrétních 
pracovišť se jedná zpravidla o sesterny, přípravny, čisticí místnosti, dekontaminační 
místnosti), 

• v těch místnostech, kde je manipulováno s nebezpečnými odpady (zejména odpad 
kontaminovaný biologickým materiálem, infekční odpad), se špinavým prádlem nebo 
použitými OOPP (sklady špinavého prádla, šatny zdrav. pracovníků, popř. lékařské 
pokoje), s úklidovými pomůckami (úklidové místnosti),  

• v místnostech, které slouží jako sklady jednorázových či opakovaně používaných 
pomůcek, sklady sterilního materiálu, sklady čistého prádla,  

• v dopravních prostředcích zdravotnické dopravní služby; 
C. ve stravovacím provozu – jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů 

směřujících k předcházení vzniku infekčních onemocnění; 
D. na kterémkoliv zdravotnickém pracovišti, kde se vyskytne pacient s infekčním onemocněním, 

bezpříznakovým nosičstvím či kolonizací a je potřeba zajistit zvýšený hygienický režim, resp. 
protiepidemická opatření spočívající v likvidaci původce v prostředí a přerušení cesty přenosu 
nákazy na další osoby; 

E. v dalších místnostech zdravotnických pracovišť, pokud tak je stanoveno v provozním řádu;  
F. na kterémkoliv pracovišti VFN (zdravotnická i nezdravotnická) v rozsahu stanoveném 

nemocničním hygienikem a to jako součást protiepidemických opatření při výskytu infekčního 
onemocnění na pracovišti, s cílem zamezení šíření infekčního onemocnění; 

G. na chodbách, v čekárnách, v hernách a v dětských koutcích a ve společných prostorech budov 
klinik a ústavů před vstupem na konkrétní zdravotnické pracoviště lůžkové nebo ambulantní 
(schodiště, společné chodby, výtahy) a to minimálně 1 x denně.  

 
Úklid za použití dezinfekčních přípravků se nemusí provádět, tzn., provádí se úklid běžnými 
čisticími prostředky: 
• v administrativní části zdravotnických zařízení a v ostatních (nezdravotnických) zařízeních, 

pokud zde nejsou nařízena protiepidemická opatření, 
• v místnostech zdravotnických pracovišť, kde provádění dezinfekce není na základě hodnocení 

rizika stanoveno v provozním řádu – např. Klinika adiktologie – terapeutické místnosti, 
• v přednáškových či seminárních místnostech zdravotnického zařízení. 
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4.3 FREKVENCE ÚKLIDU PODLAHOVÝCH KRYTIN 
Úklid všech prostor zdravotnických zařízení VFN se provádí minimálně jednou denně, a to na 
vlhko. Tomuto způsobu musí odpovídat charakter podlahové krytiny.  
 
Na operačních a zákrokových sálech, kde jsou prováděny invazivní výkony, se úklid provádí 
vždy před začátkem operačního programu a vždy po každém pacientovi.  
 
V dopravních prostředcích zdravotnické dopravní služby se provádí úklid a dezinfekce před 
zařazením do služby, jedenkrát denně v kabině řidiče a v prostoru pro pacienta. V případě 
kontaminace dopravního prostředku biologickým materiálem se provede vždy dezinfekce a 
mechanická očista před dalším převozem. V případě převozu fyzických osob s podezřením na 
infekční onemocnění nebo s infekčním onemocněním se provede dezinfekce prostoru pro pacienta 
po každém převozu dezinfekčním přípravkem minimálně s virucidním účinkem. 
 
Na pracovištích akutní lůžkové intenzivní péče se úklid provádí 3x denně.  
 
V místnostech, kde je prováděn odběr biologického materiálu se úklid provádí 3x denně za 
předpokladu, že se jedná o nepřetržité provádění odběrů po minimálně 8 hodinovou pracovní směnu 
(např. odběrové místnosti laboratoří). V místnostech, kde se nejedná o nepřetržité provádění odběrů 
a tyto je možné v čase organizovat (např. odběry na lůžkových pracovištích v dopoledních 
hodinách), provádí se úklid minimálně 1x denně vždy po ukončení odběrů.  
 
Na ostatních zdravotnických pracovištích, kde jsou poskytovány zdravotní služby, s výjimkou 
pracovišť akutní lůžkové péče intenzivní a mimo místnosti, kde je prováděn odběr biologického 
materiálu, se frekvence úklidu řídí provozem pracoviště: 
• při jednosměnném provozu v délce 8 hodin se provádí úklid minimálně 1x denně, 
• při jednosměnném provozu v délce trvání 12 hodin a při dvousměnném či nepřetržitém provozu 

se provádí minimálně 2x denně. 

Slovo „minimálně“ označuje minimálně požadovanou četnost provádění úklidu „s“ nebo „bez“ 
dezinfekce (záleží na charakteru uklízených prostor – viz bod. 4.2).  
 
V případě např. rozlití biologického materiálu či potřísnění ploch je nutné provést okamžitou 
dekontaminaci za použití dezinfekčního přípravku s virucidním účinkem bez ohledu na to, kdy byl 
proveden předchozí úklid, či bez ohledu na to, že úklid bude následovat. 
 
4.4 HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ 
Konkrétní požadavky na úklid zdravotnického zařízení z hlediska frekvence úklidu podlahových 
krytin, četnosti a rozsahu úklidových prací stanovuje příslušný vedoucí pracovník zdravotnického 
pracoviště, a to podle místních podmínek na pracovišti (prostorové, technické a věcné vybavení), 
podle charakteru provozu (provoz pracoviště 8 hodin, nepřetržitý, ..), podle formy poskytované 
péče (vyšší frekvence střídání pacientů v ambulantních provozech, počet pracovníků) a umístěním 
pracoviště (pracoviště má společné prostory s dalšími pracovišti, průchozí pracoviště), atd.  
 
Tyto požadavky musí být za pomoci standardů úklidových prací pro jednotlivé typy prostor 
zpracovány do Harmonogramu úklidu pracoviště. Vyplněný Harmonogram úklidu s rozsahem 
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úklidových prací a jejich četností musí být dostupný všem osobám zajišťujícím úklid a musí z něho 
jednoznačně vyplývat zodpovědnosti za provedené úklidové práce, tj. které úklidové práce 
vykonává pracovník dodavatelské firmy, a které pracovník VFN.  
 
4.5 DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVKY PRO ÚKLID 
K úklidu se smějí používat pouze dezinfekční přípravky schválené v Dezinfekčním řádu. Výjimka 
je možná pouze po posouzení nemocničního hygienika a následném schválení náměstkem pro 
nelékařská zdravotnická povolání nebo daná vnitřní dokumentací pro konkrétní situaci, např. výskyt 
případu infekce způsobené Clostridium difficile nebo MRSA. 
 
Při ředění a způsobu použití chemických přípravků se vždy postupuje podle návodu výrobce. Vždy 
musí být dodržovány expoziční doby a koncentrace podle návodu výrobce tak, aby roztok 
dezinfekčního přípravku měl virucidní účinek. V případě výskytu závažné infekce nebo kolonizace 
pacienta stanoví nemocniční hygienik používání dezinfekčního roztoku s dalším spektrem účinků 
(tuberkulocidní, sporicidní...). 
 
Při provádění chemické dezinfekce se dodržují tyto základní zásady:  
• Dezinfekční roztoky se připravují rozpuštěním odměřeného (odváženého) dezinfekčního 

přípravku ve vodě. Připravují se vždy před použitím a minimálně pro každou směnu (8 nebo 12 
hodin) čerstvé, v případě vysokého stupně zatížení biologickým materiálem i častěji.  

• Při označování nádob s rozplněným, resp. naředěným dezinfekčím přípravkem se postupuje 
v souladu s PP–VFN–032 Nakládání  s chemickými látkami. Po skončení úklidu se nádoby na 
dezinfekční roztok vyprázdní a provede se jejich řádná očista. 

• Při použití dezinfekčních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a 
dezinfekce.  

• K zabránění vzniku selekce, případně rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě 
používanému se střídají dezinfekční přípravky s různými aktivními látkami nejdéle 1x za 
měsíc. O střídání dezinfekčních prostředků musí být vedeny záznamy. 

• Předměty, které přicházejí do styku s potravinami, se musí po dezinfekci důkladně opláchnout 
pitnou vodou.  

 
Každý, kdo používá dezinfekčními přípravky, musí dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti 
při práci a používat osobní ochranné pracovní prostředky. 
 
Postupy nakládání s chemickými látkami jsou rozpracovány ve vnitřních předpisech PP-VFN-032 
Nakládání s chemickými látkami a musí je dodržovat všechny osoby, které s těmito látkami 
nakládají. Pravidla poskytování a používání OOPP jsou rozpracovány v SM-VFN-29 Používání 
OOPP. 
 
4.6 DEKONTAMINACE MÍSTA POTŘÍSNĚNÉHO BIOLOGICKÝM 

MATERIÁLEM 
Při kontaminaci ploch biologickým materiálem se provede okamžitá dekontaminace potřísněného 
místa zejména překrytím buničitou vatou nebo papírovou jednorázovou utěrkou, v obou případech 
musí být navlhčené virucidním dezinfekčním roztokem nebo zasypáním absorpčními granulemi s 
dezinfekčním účinkem. Při přípravě dezinfekčního roztoku je nutné dodržet postup stanovený 
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výrobcem a použít správnou koncentraci a dobu expozice. Kontaminované místo se následně očistí 
obvyklým způsobem. 
 
4.7 PROVÁDĚNÍ MALOVÁNÍ  
Malování místností zdravotnických zařízení se provádí podle charakteru činnosti - zákrokové a 
operační sály, pracoviště akutní lůžkové intenzivní péče, odběrové místnosti, laboratoře, infekční 
oddělení, dětská a novorozenecká oddělení, se malují jedenkrát ročně. Ostatní prostory 
zdravotnických zařízení, kde je poskytována zdravotní péče, se malují vždy jednou za 2 roky. 
V případě malování antibakteriální nátěrovou hmotou je možné prodloužit interval dle pokynů 
výrobce. Prostory, ve kterých není poskytována zdravotní péče, se malují dle harmonogramu 
stanoveného Technicko-provozním úsekem VFN. 
 

5. Standardy úklidových prací pro jednotlivé typy prostor  
Standardy úklidových prací stanovují minimální četnosti úklidových prací a jejich rozsah pro 
jednotlivé typy prostor zdravotnických pracovišť s ohledem na stupeň a míru znečistění jeho 
místností a vybavení a případnou mikrobiální kontaminaci po kontaktu s pacientem a/nebo 
personálem. Na základě toho jsou tyto úklidové práce stanoveny s četností převážně denní, týdenní, 
měsíční a roční, a odpovědný vedoucí pracovník je oprávněn rozsah a četnosti úklidových prací 
přizpůsobit potřebám pracoviště. Frekvence úklidu podlahových krytin se řídí bodem 4.3.  
 
Podmínkou správně provedeného úklidu a případné dezinfekce je omyvatelnost a dezinfikovatelnost 
pracovních ploch a nábytku v prostoru, kde se manipuluje s biologickým materiálem a jím 
kontaminovanými předměty, prostředky a pomůckami a v prostoru, kde jsou prováděny operační a 
endoskopické výkony.  
 
Vybavení zdravotnických pracovišť by mělo odpovídat formě, druhu a oboru poskytovaných 
zdravotních služeb. V prostoru zdravotnického pracoviště by nemělo být vybavení, které nesouvisí 
s poskytováním zdravotních služeb (ozdobné prvky, atd.). 
 
Čistění a dezinfekce klimatizace jsou prováděny v termínech 3 – 12 měsíců dle požadavků 
jednotlivých pracovišť klinik a ústavů. Postupováno musí být v souladu s návodem výrobce. 
 
Součástí úklidu je též odstraňování odpadu z odpadkových košů a nebezpečného odpadu ve 
stanovených obalech z pracoviště. Podrobný postup stanovuje směrnice SM-VFN-27 Nakládání 
s odpady, zejména příloha 1 a 3. Frekvence odstraňování odpadu se řídí potřebou oddělení a 
množstvím produkovaného odpadu. Odpad však musí být odstraňován z pracoviště nejméně 1x za 
24 hodin. Nebezpečný odpad (odpad s nebezpečnými vlastnostmi) vznikající u lůžek pacientů se 
odstraňuje bezprostředně. 
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5.1 POKOJE PACIENTŮ LŮŽKOVÝCH ČÁSTÍ 
Používání dezinfekčních přípravků se řídí bodem 4.2 

Denní činnosti 
Likvidace odpadu: 

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice SM-VFN-27 Nakládání s odpady 
 

Úklid podlah a omyvatelných povrchů:  
- podlahových krytin (Frekvence úklidu podlah se řídí bodem 4.3), 
- klik a dveří v jejich okolí. 

 
Úklid umyvadel a jejich okolí dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem: 

- mytí obkladů, odkládacích poliček a baterií, 
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, pokud je tímto 

místnost vybavena, 
- v případě potřeby otření zrcadel přípravkem na mytí skla. 

 
Úklid neživých předmětů v zóně pacienta (řídí se konkrétním vybavením místnosti, pokoje 
pacienta, jehož součástí by neměly být předměty, které nesouvisí s poskytováním zdravotních 
služeb, jako např. ozdobné prvky, obrazy, umělé květiny, vázy, atd..):   

- mytí povrchů nábytku (skříněk a stolků),  
- mytí židlí a křesel s omyvatelným povrchem,  
- mytí povrchu chladniček na potraviny pacientů. 

 
Úklid WC a koupelen (jsou-li součástí pokoje pacientů) dle bodu 5.10. 

Týdenní činnosti 
- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,  
- otření lokálních osvětlovacích těles,  
- otření parapetů,  
- otření meziokenních prostor,  
- mytí dělících příček (pokud jsou),  
- otření telefonů a zvonků,  
- otření vypínačů na sucho. 

 
Měsíční činnosti  

- mytí radiátorů,  
- mytí dveří,  
- mytí vnitřních prostor chladniček na potraviny pacientů, 
- otření elektrických zásuvek (na sucho), 
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).  

 
Roční činnosti 

- mytí osvětlovacích těles,  
- mytí oken včetně rámů (objednávání přes Provozní odbor), 
- mytí žaluzií a mytí konzolí.  

 

http://dms3/tpu2/provoz/default.aspx
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Činnosti na pokoji pacienta lůžkového oddělení po jeho propuštění či po úmrtí 
- použité lůžko a matrace jsou dezinfikovány v pokoji omytím dezinfekčním přípravkem s 

minimálně virucidním účinkem, 
- lůžko se po provedené dezinfekci a kompletaci lůžkovin přikryje čistým prostěradlem nebo 

obalem do příchodu dalšího pacienta, 
- provedení úklidu v rozsahu denního úklidu dezinfekčním přípravkem s minimálně 

virucidním účinkem, 
- umytí vnitřků skříněk (včetně zásuvek) dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním 

účinkem, 
- otření lokálních osvětlovacích těles dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním 

účinkem, 
- otření telefonů (pokud jsou) a zvonků dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním 

účinkem. 
 

 
Pokoje se zvýšeným hygienickým režimem 

-  frekvence úklidu 3x denně, 
-  samostatné pomůcky na úklid, 
-  dezinfekční přípravky dle hygienického řádu pracoviště dle účinnosti a druhu infekce, 
-  použití OOPP. 

 
Pokoj se zvýšeným hygienickým úklidem se uklízí na zdravotnickém pracovišti jako poslední. 
 
Závěrečná sanitace prostor se provádí po propuštění pacienta – důkladný úklid všech prostor a 
vybavení pokoje za použití dezinfekčních přípravků.  
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5.2 VYŠETŘOVNY, ORDINACE, SESTERNY, PŘEVAZOVNY, ČISTÉ 
PŘÍPRAVNY  

Používání dezinfekčních přípravků se řídí bodem 4.2 
Denní činnosti 

Likvidace odpadu: 
- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice SM-VFN-27 Nakládání s odpady 

 
Úklid podlah a omyvatelných pracovních ploch a povrchů nábytku:   

- podlahových krytin (Frekvence úklidu podlah se řídí bodem 4.3), 
- pracovních ploch a povrchů nábytku,  
- klik a dveří v jejich okolí,  
- povrchu chladniček.  

 
Úklid umyvadel, dřezů, výlevek a jejich okolí dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním 
účinkem: 

- mytí obkladů, odkládacích poliček a baterií, 
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, pokud je tímto 

místnost vybavena,  
- v případě potřeby otření zrcadel přípravkem na mytí skla. 

 
Týdenní činnosti 

- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,  
- otření lokálních osvětlovacích těles,  
- otření parapetů,  
- otření meziokenních prostor,  
- mytí potrubní pošty včetně stanice (pokud je),  
- otření telefonů, počítačových klávesnic a zvonků,  
- otření vypínačů na sucho. 

 
Měsíční činnosti  

- mytí obkladů stěn,  
- mytí dělících příček (pokud jsou),  
- mytí vnitřků skříněk (včetně zásuvek),  
- mytí radiátorů,  
- mytí dveří,  
- mytí vnitřních prostor chladniček,  
- otření elektrických zásuvek (na sucho), 
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).  

 
Roční činnosti 

- mytí osvětlovacích těles,  
- mytí oken včetně rámů (objednávání přes Provozní odbor), 
- mytí žaluzií a mytí konzolí.  
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5.3 OPERAČNÍ A PORODNÍ SÁLY  
Používání dezinfekčních přípravků se řídí bodem 4.2 

Denní činnosti 
Likvidace odpadu: 

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice SM-VFN-27 Nakládání s odpady 
 

Úklid podlah a omyvatelných pracovních ploch a povrchů nábytku:  
- podlahových krytin (Frekvence úklidu podlah se řídí bodem 4.3 – úklid před začátkem 

operačního programu a vždy po každém pacientovi), 
- pracovních ploch a povrchů nábytku,  
- mytí povrchu chladniček,  
- mytí dveří, včetně skleněných výplní a klik,  
- mytí parapetů a meziokenních prostor,  
- mytí telefonů a počítačových klávesnic,  
- mytí lokálních osvětlovacích těles,  
- otření vypínačů a elektrických zásuvek na sucho, 
- mytí radiátorových těles,  
- ostatní prostory v zázemí podle příslušných bodů. 

 
Úklid umyvadel, dřezů, výlevek a jejich okolí dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním 
účinkem: 

- mytí obkladů, odkládacích poliček a baterií, 
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, pokud je tímto 

místnost vybavena,  
- v případě potřeby otření zrcadel přípravkem na mytí skla. 

 
Další specifikace úklidových činností operačního traktu je přímo řízena staniční sestrou operačních 
sálů podle operačního programu a potřeb kliniky. 

Týdenní činnosti 
- sanitární úklid dle operačního programu. 

Měsíční činnosti 
- kompletní úklid operačních sálů,  
- strojové čištění podlah. 

Čtvrtletní činnosti 
- čištění a dezinfekce klimatizace. 

Pololetní činnosti 
- mytí oken včetně rámů, žaluzií (objednávání přes Provozní odbor). 
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5.4 POKOJE INTENZIVNÍ PÉČE 
Používání dezinfekčních přípravků se řídí bodem 4.2      

Denní činnosti 
Likvidace odpadu: 

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice SM-VFN-27 Nakládání s odpady 
 

Úklid podlah a omyvatelných pracovních ploch a povrchů nábytku:  
- podlahových krytin (Frekvence úklidu podlah se řídí bodem 4.3 – 3x denně), 
- pracovních ploch a povrchů nábytku,  
- klik a dveří v jejich okolí,  
- povrchu chladniček,  
- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,  
- otření lokálních osvětlovacích těles,  
- mytí potrubní pošty včetně stanice (pokud je),  
- mytí obkladů stěn,  
- mytí dělících příček (pokud jsou),  
- otření telefonů, počítačových klávesnic a zvonků.  

 
Úklid umyvadel, dřezů, výlevek a jejich okolí dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním 
účinkem: 

- mytí obkladů, odkládacích poliček a baterií, 
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, pokud je tímto 

místnost vybavena,  
- v případě potřeby otření zrcadel přípravkem na mytí skla, 
- úklid souvisejících hygienických zařízení a zázemí podle příslušných bodů (řešit 

individuálně, schodiště nacházející se v režimovém prostoru je součástí JIP).  
 

Další specifikace úklidových činností pokojů intenzivní péče je přímo řízena staniční sestrou 
podle potřeb oddělení. 

Týdenní činnosti 
- mytí vnitřků skříněk (včetně zásuvek),  
- mytí radiátorů,  
- mytí dveří,  
- otření parapetů,  
- otření meziokenních prostor,  
- mytí vnitřních prostor chladniček,  
- otření vypínačů na sucho, 
- otření elektrických zásuvek (na sucho), 
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).  

Čtvrtletní činnosti 
- sanitární úklid celého oddělení.  

Pololetní činnosti 
- mytí osvětlovacích těles,  
- mytí oken včetně rámů (objednávání přes Provozní odbor), 
- mytí žaluzií a mytí konzolí.  
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5.5 ZÁKROKOVÉ SÁLY, ENDOSKOPICKÉ VYŠETŘOVNY 
Používání dezinfekčních přípravků se řídí bodem 4.2       

Denní činnosti  
Likvidace odpadu: 

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice SM-VFN-27 Nakládání s odpady 
 

Úklid podlah a omyvatelných pracovních ploch a povrchů nábytku:  
- podlahových krytin (Frekvence úklidu podlah se řídí bodem 4.3), 
- pracovních ploch a povrchů nábytku,  
- klik a dveří v jejich okolí,  
- povrchu chladniček,  
- mytí obkladů stěn,  
- mytí dělících příček (pokud jsou).  

 
Úklid umyvadel, dřezů, výlevek a jejich okolí dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním 
účinkem: 

- mytí obkladů, odkládacích poliček a baterií, 
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, pokud je tímto 

místnost vybavena,  
- v případě potřeby otření zrcadel přípravkem na mytí skla. 

 
Týdenní činnosti 

- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,  
- otření lokálních osvětlovacích těles,  
- otření parapetů,  
- otření meziokenních prostor,  
- mytí potrubní pošty včetně stanice (pokud je),  
- otření telefonů, počítačových klávesnic a zvonků,  
- otření vypínačů na sucho. 

 
Měsíční činnosti 

- mytí vnitřků skříněk (včetně zásuvek), 
- mytí radiátorů,  
- mytí dveří,  
- mytí vnitřních prostor chladniček,  
- otření elektrických zásuvek (na sucho), 
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).  

 
Roční činnosti 

- mytí osvětlovacích těles,  
- mytí oken včetně rámů (objednávání přes Provozní odbor), 
- mytí žaluzií a mytí konzolí.  
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5.6 STERILIZAČNÍ CENTRA A OSTATNÍ STERILIZAČNÍ PROVOZY  
Používání dezinfekčních přípravků se řídí bodem 4.2  

Denní činnosti 
Likvidace odpadu: 

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice SM-VFN-27 Nakládání s odpady 
 

Úklid podlah a omyvatelných pracovních povrchů a povrchů nábytku:  
- podlahových krytin (Frekvence úklidu podlah se řídí bodem 4.3), 
- pracovních ploch a povrchů nábytku (skříněk, psacích stolů, lůžek, lehátek, židlí a křesel 

s omyvatelným povrchem, telefonů a polic),  
- klik a dveří v jejich okolí,  
- povrchu chladniček,  
- otření parapetů,  
- otření zrcadel a prosklených skříněk vhodným přípravkem na čištění skla, 
- otření lokálních osvětlovacích těles.  

 
Úklid umyvadel, dřezů, výlevek a jejich okolí dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním 
účinkem: 

- mytí obkladů, odkládacích poliček a baterií, 
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, pokud je tímto 

místnost vybavena, 
- v případě potřeby otření zrcadel přípravkem na mytí skla. 
 

Týdenní činnosti 
- mytí vnitřků skříněk (včetně zásuvek),  
- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,  
- mytí obkladů stěn,  
- mytí dělících příček (pokud jsou), 
- otření vypínačů na sucho, 
- mytí dveří včetně klik.  

Měsíční činnosti 
- mytí radiátorů,  
- otření meziokenních prostor,  
- mytí vnitřních prostor chladniček,  
- otření elektrických zásuvek (na sucho), 
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).  

Roční činnosti 
- mytí osvětlovacích těles,  
- mytí oken včetně rámů (objednávání přes Provozní odbor), 
- mytí žaluzií a mytí konzolí.  
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5.7 LABORATOŘE A ODBĚROVÉ MÍSTNOSTI 
Používání dezinfekčních přípravků se řídí bodem 4.2   

Denní činnost 
Likvidace odpadu: 

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice SM-VFN-27 Nakládání s odpady 
 

Úklid podlah a omyvatelných pracovních ploch a povrchů nábytku:   
- podlahových krytin (Frekvence úklidu podlah se řídí bodem 4.3), 
- pracovních ploch a povrchů nábytku,  
- klik a dveří v jejich okolí, 
- povrchu chladniček,  
- mytí digestoří v laboratořích, kde se pracuje s biologickým materiálem (včetně mytí 

skleněných částí vhodným přípravkem na sklo, pokud jsou).  
 

Úklid umyvadel, dřezů, výlevek a jejich okolí dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním 
účinkem: 

- mytí obkladů, odkládacích poliček a baterií, 
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, 
- v případě potřeby otření zrcadel přípravkem na mytí skla. 

 
 

Týdenní činnosti 
- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,  
- otření lokálních osvětlovacích těles,  
- otření parapetů,  
- otření meziokenních prostor,  
- mytí potrubní pošty včetně stanice (pokud je),  
- mytí obkladů stěn,  
- otření telefonů, počítačových klávesnic a zvonků,  
- otření vypínačů na sucho. 

Měsíční činnosti  
- mytí radiátorů,  
- mytí dveří,  
- mytí vnitřků skříněk (včetně zásuvek),  
- mytí vnitřních prostor chladniček,  
- otření elektrických zásuvek (na sucho), 
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou). 

 
Roční činnosti 

- mytí osvětlovacích těles,  
- mytí oken včetně rámů (objednávání přes Provozní odbor), 
- mytí žaluzií a mytí konzolí.  
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5.8 ÚSTAV PATOLOGIE A ÚSTAV SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ A 
TOXIKOLOGIE 

Používání dezinfekčních přípravků se řídí bodem 4.2      
Čistá část: 

a) Laboratoře – stejně jako laboratoře a odběrové místnosti, 
b) Kanceláře – stejně jako ostatní kanceláře, kartotéky, lékařské pokoje atp., 
c) Chodby – podobně jako čekárny a chodby, 
d) Hygienická zařízení – stejně jako ostatní hygienická zařízení, 
e) Šatny zaměstnanců – stejně jako ostatní šatny a převlékárny, 
f) Schodiště – stejně jako ostatní schodiště. 

 
Pitevní část:  
Časový harmonogram upraví vedoucí laborant podle pracovního programu, resp. frekvence provozu 
jednotlivých prostor pracoviště. 
 

Denní činnosti 
Likvidace odpadu: 

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice SM-VFN-27 Nakládání s odpady 
 
Úklid podlah a omyvatelných pracovních ploch a povrchů nábytku:  

- podlahových krytin (Frekvence úklidu podlah se řídí bodem 4.3), 
- pracovních ploch a povrchů nábytku,  
- klik a dveří v jejich okolí,  
- otření skleněných výplní prostředkem na čištění skla, 
- mytí gumových zástěr a galoší,  
- mytí použitého přístrojového vybavení pitevny (např. váhy, tácy),  
- mytí prostorů před chladicími boxy,  
- mytí madel (klik) chladicích boxů včetně dveří v jejich okolí,  
- vytření výtahu na těla zesnulých,  
- mytí ovladačů tohoto výtahu,  
- mytí madel (klik) tohoto výtahu včetně dveří v jejich okolí,  
- mytí použitých vozíků na těla zesnulých,  
- mytí vstupního filtru do pitevní části, včetně klik a dveří v jejich okolí.  

 
Úklid umyvadel, dřezů, výlevek a jejich okolí dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním 
účinkem: 

- mytí obkladů, odkládacích poliček a baterií, 
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, pokud je tímto 

místnost vybavena,  
- v případě potřeby otření zrcadel přípravkem na mytí skla. 
 

Týdenní činnosti 
- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,  
- otření lokálních osvětlovacích těles,  
- mytí obkladů stěn,  
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- otření parapetů,  
- otření meziokenních prostor,  
- mytí dělících příček (pokud jsou),  
- otření telefonů, zvonků,  
- otření vypínačů na sucho, 
- mytí kompletně celých pitevních stolů (tj. i jejich spodní části),  
- mytí všech dveří v pitevní části,  
- mytí celé kabiny výtahu na těla zesnulých včetně dveří a stěn.  

Měsíční činnosti 
- mytí vnitřků skříněk (včetně zásuvek), včetně ošetření jejich prosklených částí vhodným 

prostředkem na sklo, 
- mytí chladicích boxů včetně jejich dveří a vnitřků,  
- mytí radiátorů,  
- mytí vnitřních prostor chladniček,  
- otření elektrických zásuvek (na sucho), 
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).  

Roční činnosti 
- mytí osvětlovacích těles,  
- mytí oken včetně rámů (objednávání přes Provozní odbor), 
- mytí žaluzií a mytí konzolí.  
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5.9 SKLADY MATERIÁLU, LÉČIV, SKLADY PRÁDLA, ÚKLIDOVÉ 
MÍSTNOSTI, DEKONTAMINAČNÍ MÍSTNOSTI  

Používání dezinfekčních přípravků se řídí bodem 4.2    
Denní činnosti 

Likvidace odpadu: 
- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice SM-VFN-27 Nakládání s odpady 

 
Úklid podlah a omyvatelných povrchů:  

- podlahových krytin (Frekvence úklidu podlah se řídí bodem 4.3), 
- povrchů nábytku a polic, 
- klik a dveří v jejich okol., 

 
Úklid umyvadel, dřezů, výlevek a jejich okolí dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním 
účinkem: 

- mytí obkladů, odkládacích poliček a baterií, 
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, pokud je tímto 

místnost vybavena,  
- v případě potřeby otření zrcadel přípravkem na mytí skla. 

 
Týdenní činnosti 

- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,  
- otření meziokenních prostor,  
- otření parapetů,  
- otření vypínačů na sucho. 

 
 

Měsíční činnosti 
- mytí radiátorů,  
- mytí dveří,  
- mytí vnitřků skříněk (včetně zásuvek),  
- otření elektrických zásuvek (na sucho), 
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).  

Roční činnosti 
- mytí osvětlovacích těles,  
- mytí oken včetně rámů (objednávání přes Provozní odbor), 
- mytí žaluzií a mytí konzolí.  
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5.10 TOALETY, KOUPELNY, SPRCHY 
Používání dezinfekčních přípravků se řídí bodem 4.2      

Denní činnosti 
Likvidace odpadu: 

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice SM-VFN-27 Nakládání s odpady 
 

Úklid podlah a omyvatelných pracovních povrchů a povrchů nábytku:  
- podlahových krytin (Frekvence úklidu podlah se řídí bodem 4.3), 
- ploch a povrchů nábytku,  
- klik a dveří v jejich okolí,  
- mytí závěsů u sprchových koutů,  
- mytí mušlí a mís včetně vnitřků,  
- mytí sprchových rohoží (pokud jsou),  
- otření splachovacích pák, koncovek splachovadel, 
- otření splachovacích nádržek.  

 
   Během úklidu WC se vždy provádí jednorázově dekontaminace nádob na WC kartáče a WC     
   kartáčů. Provádí se nejlépe ponořením do dezinfekčního roztoku s následnou mechanickou  
   očistou.  
 

Úklid umyvadel a jejich okolí dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem: 
- mytí obkladů, odkládacích poliček a baterií, 
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, pokud je tímto 

místnost vybavena,  
- v případě potřeby otření zrcadel přípravkem na mytí skla. 

 
Týdenní činnosti 

- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,  
- otření parapetů,  
- otření meziokenních prostor,  
- otření vypínačů na sucho. 

Měsíční činnosti 
- mytí obkladů stěn,  
- mytí radiátorů,  
- mytí dveří,  
- mytí vnitřků skříněk (včetně zásuvek),  
- otření elektrických zásuvek (na sucho), 
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).  

 
Roční činnosti 

- mytí osvětlovacích těles,  
- mytí oken včetně rámů (objednávání přes Provozní odbor), 
- mytí žaluzií a mytí konzolí.  
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5.11 ČEKÁRNY, HERNY A DĚTSKÉ KOUTKY, CHODBY VE 
ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 

Používání dezinfekčních přípravků se řídí bodem 4.2     
Denní činnosti  

Likvidace odpadu: 
- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice SM-VFN-27 Nakládání s odpady 

 
Úklid podlah a omyvatelných povrchů nábytku:  

- podlahových krytin (Frekvence úklidu podlah se řídí bodem 4.3),  
- povrchů nábytku,  
- klik a dveří v jejich okolí,  
- otření ovladačů výtahu a jejich okolí (pokud lze),  
- otření skleněných výplní prostředkem na čištění skla. 

     
Úklid a dezinfekce hraček:  

- otření jejich povrchu popř. ponoření do dezinfekčního roztoku. 
    Zcela nevhodné je vybavení heren a dětských koutků hračkami, které nelze denně účinně  
    dekontaminovat (např.  plyšové hračky, aj.), nebo u nichž hrozí nebezpečí spolknutí či vdechnutí  
   (korálky, malé díly, …). 
 

Týdenní činnosti 
- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,  
- otření židlí a lavic,  
- otření parapetů,  
- otření meziokenních prostor,  
- otření vypínačů na sucho, 
- otření informačních tabulí na vlhko roztokem saponátu. 

Měsíční činnosti 
- mytí radiátorů,  
- mytí dveří,  
- otření elektrických zásuvek (na sucho), 
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou),  
- vymetení prostoru pod kovovými rošty (rohožemi) u vstupních dveří. 

Roční činnosti 
- mytí osvětlovacích těles,  
- mytí oken včetně rámů (objednávání přes Provozní odbor), 
- mytí žaluzií a mytí konzolí.  

 

http://dms3/tpu2/provoz/default.aspx


 

Pracovní postup VFN 
Standard úklidu 

PP-VFN-025 
Strana 24 z 30 
Verze číslo: 8 

 

Dokument zobrazený na intranetu VFN je řízen správcem dokumentace VFN. 
Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace. 

5.12 VÝTAHY VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 
Používání dezinfekčních přípravků se řídí bodem 4.2      

Denní činnosti 
Úklid podlah a omyvatelných povrchů:  

- podlah (Frekvence úklidu podlah se řídí bodem 4.3), 
- otření madel (klik) a dveří v jejich okolí,  
- otření ovladačů výtahu a jejich okolí (pokud lze).  

Týdenní činnosti 
Úklid omyvatelných povrchů:  

- všech vodorovných a svislých ploch kabiny výtahu,  
- otření skel výtahových dveří prostředkem na mytí skla,  
- mytí výtahových dveří. 

 
5.13 SCHODIŠTĚ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 
Používání dezinfekčních přípravků se řídí bodem 4.2     

Denní činnosti  
Úklid podlah a omyvatelných povrchů:   

- podlahových krytin schodů a odpočívadel (Frekvence úklidu podlah se řídí bodem 4.3), 
- otření schodišťových madel a zábradlí, 
- klik a dveří v jejich okolí,  
- otření skleněných výplní prostředkem na čištění skla, 
- otření parapetů roztokem saponátu, 
- vyklepání rohožek (pokud jsou). 

Týdenní činnosti 
- mytí výklenků a arkýřů,  
- otření informačních tabulí.  

Měsíční činnosti 
- mytí radiátorů,  
- mytí dveří,  
- otření meziokenních prostor,  
- otření elektrických zásuvek (na sucho), 
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou),  
- vymetení prostoru pod kovovými rošty (rohožemi), 
- mytí obkladů a omyvatelných stěn, 
- mytí ozdobných prvků zábradlí. 

 
Roční činnosti 

- mytí osvětlovacích těles,  
- mytí oken včetně rámů (objednávání přes Provozní odbor), 
- mytí žaluzií a mytí konzolí.  
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5.14 ŠATNY ZAMĚSTNANCŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 
Používání dezinfekčních přípravků se řídí bodem 4.2     

Denní činnosti 
Likvidace odpadu: 

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice SM-VFN-27 Nakládání s odpady 
 

Úklid podlah   
- podlahových krytin (Frekvence úklidu podlah se řídí bodem 4.3), 
- klik a dveří v jejich okolí,  
- vyklepání rohožek (pokud jsou). 

 
Týdenní činnosti 

- mytí ploch a povrchů nábytku,  
- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,  
- otření parapetů,  
- otření meziokenních prostor,  
- otření vypínačů na sucho. 

 
Měsíční činnosti 

- mytí radiátorů,  
- mytí dveří,  
- otření elektrických zásuvek (na sucho), 
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).  

 
Čtvrtletní činnosti 

- mytí vnitřků skříněk dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem. 

Roční činnosti 
- mytí osvětlovacích těles,  
- mytí oken včetně rámů (objednávání přes Provozní odbor), 
- mytí žaluzií a mytí konzolí.  
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5.15 KANCELÁŘE, LÉKAŘSKÉ POKOJE, KARTOTÉKY, PRACOVNY, 
ODPOČINKOVÉ MÍSTNOSTI 

Používání dezinfekčních přípravků se řídí bodem 4.2   
Denní činnosti 

Likvidace odpadu: 
- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice SM-VFN-27 Nakládání s odpady 

 
 Úklid podlah:  

- podlahových krytin (Frekvence úklidu podlah se řídí bodem 4.3)*, 
- klik a dveří v jejich okolí.  

* U lékařských pokojů, kanceláří a pracoven se úklid provádí v pracovní dny (Po – Pá), tj 5x týdně.  
 
Úklid umyvadel dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem: 

- mytí obkladů, odkládacích poliček a baterií, 
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, pokud je tímto 

místnost vybavena,  
- v případě potřeby otření zrcadel přípravkem na mytí skla. 

 
Týdenní činnosti 

- mytí ploch a povrchů nábytku,  
- mytí povrchu chladniček,  
- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,  
- otření lokálních osvětlovacích těles,  
- otření parapetů,  
- otření meziokenních prostor,  
- otření telefonů, počítačových klávesnic, 
- otření vypínačů na sucho. 

 
Měsíční činnosti 

- mytí radiátorů,  
- mytí dveří,  
- mytí vnitřních prostor chladniček, 
- otření elektrických zásuvek (na sucho), 
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).  

 
Roční činnosti 

- mytí osvětlovacích těles,  
- mytí oken včetně rámů (objednávání přes Provozní odbor), 
- mytí žaluzií a mytí konzolí,  
- vysátí či vyčištění čalouněného nábytku dle potřeby (objednávání přes Provozní odbor). 
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5.16 STRAVOVACÍ PROVOZY (JÍDELNY A KUCHYŇKY) PRO PACIENTY 
LŮŽKOVÝCH ČÁSTÍ 

Pro úklid se používají jen mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, které jsou určeny pro 
potravinářství. Předměty, které přicházejí do styku s potravinami, se musí po dezinfekci důkladně 
opláchnout pitnou vodou. 

Denní činnosti 
Likvidace odpadu: 

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice SM-VFN-27 Nakládání s odpady 
 

Úklid podlah a omyvatelných ploch a povrchů nábytku:   
- podlahových krytin dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem, 
- povrchu stolů, lednic a volných nábytkových ploch,  
- mytí stojanů pro odkládání nádobí, podnosů, mikrovlnné trouby, apod., 
- klik a dveří v jejich okolí, 
- mytí nádobí, 
- mytí a dezinfekce termosek či konvic na čaj a kávu* . 

 
*U povrchů, které přicházejí do kontaktu s potravinami je nutné používat pouze dezinfekční 
přípravky, které jsou povoleny pro použití v potravinářství (všechny přípravky v dezinfekčním řádu 
VFN na podlahy, plochy a dezinfekční přípravky při závažné epidemiologické situaci) a vždy musí 
následovat oplach pitnou vodou. 
 

Úklid umyvadel a dřezů a jejich okolí dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem: 
- veškerých odkládacích ploch včetně okolního obkladu a baterií, 
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, pokud je tímto 

místnost vybavena,  
- v případě potřeby otření zrcadel přípravkem na mytí skla. 

Týdenní činnosti 
- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků dezinfekčním přípravkem s minimálně 

virucidním účinkem, 
- otření skleněných výplní vhodným prostředkem na čištění skla, 
- otření vypínačů na sucho, 
- otření parapetů, 
- mytí meziokenních prostorů.  

Měsíční činnosti 
- mytí dveří,  
- mytí radiátorů,  
- mytí vnitřků skříněk (včetně zásuvek),  
- mytí vnitřních prostor chladniček,  
- otření elektrických zásuvek (na sucho), 
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).  
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Roční činnosti 
- mytí osvětlovacích těles,  
- mytí oken včetně rámů (objednávání přes Provozní odbor), 
- mytí žaluzií a mytí konzolí.  

 
5.17 ZDRAVOTNICKÁ DOPRAVNÍ SLUŽBA 
Používání dezinfekčních přípravků se řídí bodem 4.2 
Frekvence úklidu se řídí bodem 4.3 
  
V dopravních prostředcích zdravotnické dopravní služby se provádí úklid a dezinfekce před 
zařazením do služby, jedenkrát denně v kabině řidiče a v prostoru pro pacienta. V případě 
kontaminace dopravního prostředku biologickým materiálem se provede vždy dezinfekce a 
mechanická očista před dalším převozem.  

V případě převozu fyzických osob s podezřením na infekční onemocnění nebo s infekčním 
onemocněním se provede dezinfekce prostoru pro pacienta po každém převozu dezinfekčním 
přípravkem minimálně s virucidním účinkem. 

Úklid ostatních prostor je v souladu s předchozími body podle prostor. 
 

6. Vznikající dokumenty a údaje 
název uchovává doba uchování 
   
   
 

7. Související dokumenty 
RD-VFN-14 Hygienický řád  
 příloha č. 1 Dezinfekční řád 
 příloha č. 2 Dávkovací tabulka dezinfekčních roztoků 
 
SM-VFN-27 Nakládání s odpady 
SM-VFN-29  Používání OOPP 
 
PP-VFN-032 Nakládání s chemickými látkami  
 
Bezpečnostní listy chemických látek – stránky NL 
Intranetové stránky Provozního odboru VFN 
 
Legislativa (vždy ve znění pozdějších předpisů): 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách …, 
Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o 
hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, 
Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, 

http://dms3/tpu2/provoz/default.aspx
http://dms3.vfn.cz/Dokumentace/Forms/dy.aspx
http://dms3.vfn.cz/Dokumentace/Forms/smernice.aspx
http://dms3.vfn.cz/Dokumentace/Forms/smernice.aspx
http://dms3.vfn.cz/Dokumentace/Forms/pp.aspx
http://172.25.8.35/useky/ulp/lekarna/odborne%20data.htm
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Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických 
zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. 
 

8. Přílohy 
Příloha č. 1 – Vzor: Harmonogramu úklidu pro konkrétní pracoviště 
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(označení místnosti zdravotnického pracoviště) 

Denní činnosti  
Rozsah jednotlivých úklidových činností s vyznačením, zda se jedná o úklid roztokem 

saponátu či dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem. 
Frekvence úklidu podlah vychází z bodu 4.3 

Týdenní činnosti  
Rozsah jednotlivých úklidových činností s vyznačením, zda se jedná o úklid roztokem 

saponátu či dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem. 
Měsíční činnosti  

Rozsah jednotlivých úklidových činností s vyznačením, zda se jedná o úklid roztokem 
saponátu či dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem. 

Čtvrtletní činnosti  
Rozsah jednotlivých úklidových činností s vyznačením, zda se jedná o úklid roztokem 

saponátu či dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem. 
Pololetní činnosti  

Rozsah jednotlivých úklidových činností s vyznačením, zda se jedná o úklid roztokem 
saponátu či dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem. 

Roční činnosti  
Rozsah jednotlivých úklidových činností s vyznačením, zda se jedná o úklid roztokem 

saponátu či dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem. 
Činnosti na pokoji pacienta po jeho propuštění na lůžkovém oddělení  či po úmrtí 

- použité lůžko a matrace jsou dezinfikovány v pokoji omytím dezinfekčním přípravkem s 
minimálně virucidním účinkem, 

- lůžko se po provedené dezinfekci a kompletaci lůžkovin přikryje čistým prostěradlem 
nebo obalem do příchodu dalšího pacienta, 

- provedení úklidu v rozsahu denního úklidu dezinfekčním přípravkem s minimálně 
virucidním účinkem, 

- umytí vnitřků skříněk (včetně zásuvek) dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním 
účinkem, 

- otření lokálních osvětlovacích těles dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním 
účinkem, 

- otření telefonů (pokud jsou) a zvonků dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním 
účinkem. 
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