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Załącznik nr 19 

 

Procedura naświetlania pomieszczeń lampą bakteriobójczą w DPS im W. Michelisowej 

 

Jedną z najbardziej efektywnych metod dezynfekcji powietrza jest stosowanie 

świetlówek bakteriobójczych. Emitowane przez nie promieniowanie ultrafioletowe bardzo 

skutecznie niszczy wszelkiego typu bakterie, wirusy, pleśnie i grzyby, nie powoduje żadnego 

skażenia chemicznego i eliminuje konieczność stosowania innych środków chemicznych. 

Lampa o mocy 60 W są przeznaczone do naświetlenia pomieszczeń o powierzchni do 60 m3. 

Pomieszczenia wskazane do naświetlania lampą bakteriobójczą: 

➢ Gabinet zabiegowy - 1 godzina 

➢ Łazienki, w których kąpane są mieszkanki przez personel  - 1 godzina  

➢ Pokoje mieszkalne - 30 minut 

➢ Pokoje w sytuacjach nagłych* - 1 godzina  

Harmonogram naświetlania pomieszczeń:   

Pomieszczenie  Termin Przewidywany czas 
naświetlania  

Osoba 
odpowiedzialna   

Gabinet zabiegowy 1 x na dwa tygodnie  
(piątek) 

Godzina 19.00-20.00 Pielęgniarka na 
dyżurze 

Łazienka I 1 x w miesiącu 
(pierwszy piątek)  

Godzina 15.00- 16.00 Pokojowa na 
dyżurze 

Łazienka II budynek 7 
i 5  

1 x w miesiącu 
(pierwszy czwartek)  

Godzina 18.00-19.00 

Godzina 17.00-18.00 

Pokojowa na 
dyżurze 

Łazienka III  1 x w miesiącu 
(pierwsza środa)  

Godzina 18.00-19.00 Pokojowa na 
dyżurze 

Pokoje mieszkalne Podczas generalnego 
sprzątania ustalonego 
na bieżąco 
z kierownikiem ZOP  

 Opiekunka lub 
pokojowa na 
dyżurze 

Pokoi mieszkalnych w 
sytuacjach nagłych 

• Po zgonie 
mieszkanki 

• Po ekspozycji 
materiałem 
zakaźnym 
pochodzącym od 
mieszkanki np.: 
(krew, wydaliny 
i wydzieliny) 

• W przypadku 
stwierdzenia u 
mieszkanki choroby 
zakaźnej   

 Pielęgniarka na 
dyżurze 
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Przystępując do czynności naświetlania należy: 

1. Z pomieszczenia usunąć ludzi, kwiaty i zwierzęta. 

2. Zamknąć okna.  

3. Ustawić  lampę świetlówką w kierunku pokoju, tyłem do drzwi, tak by wychodząc z pokoju 

uruchomić lampę nie narażając skóry na emisję świtała lampy. Włożyć kabel do gniazdka 

elektrycznego i wychodząc z pokoju uruchomić włącznik. Zamknąć drzwi (ewentualnie na 

klucz), wywiesić informację o naświetleniu lampą i pilnować, by podczas procedury nie 

wchodziły osoby do pokoju.  

4.  Każdorazowe naświetlenie lampą ma być zanotowane po zakończeniu procedury                  

w zeszycie kontroli naświetleń, który znajduje się w gabinecie zabiegowym, bez 

oznaczenia czasu emisji lampy ze względu na licznik umieszczony w lampie.  

5. Zeszyt zawiera następujące rubryki: datę, miejsce pracy lamy, czas naświetlania 

pomieszczenia, podpis osoby odpowiedzialnej za używanie lampy.  

6. W przypadku gdy naświetlanie odbywa się na przełomie dyżuru dziennego 

i nocnego osoba zdająca dyżur ma obowiązek powiadomić nocną zmianę 

o konieczności czuwania i zakończenia procedury.  

 


