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Załącznik nr 20 

Procedura postępowania z odpadami medycznymi  

w Domu Pomocy Społecznej  im. W. Michelisowej w Lublinie  

 

Cel procedury 

Określenie zasad i sposobu postępowania z odpadami medycznymi w tym materiałami 

zakaźnymi powstającymi w związku z działalnością Domu.  

 

Przedmiot procedury 

Procedura dotyczy zasad postępowania z odpadami zakaźnymi pochodzącymi 

z wszystkich miejsc ich wytwarzania - gabinet zabiegowy, pokoje mieszkalne od 

momentu powstania do chwili oddania do utylizacji - unieszkodliwienia. 

 

Odpowiedzialność 

Procedura jest obowiązująca dla wszystkich pracowników wytwarzających odpady 

medyczne niebezpieczne oraz biorących udział w ich transporcie wewnętrznym. 

Osobami odpowiedzialnymi za wprowadzenie i nadzór nad odpowiednim jej 

stosowaniem są: pielęgniarki. 

 

ODPADY MEDYCZNE - o kodach 18 01 03, zwane dalej „odpadami zakaźnymi”, zawierające 

żywe mikroorganizmy lub ich toksyny i istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia,  że wywołują 

choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów. Do tej grupy odpadów zaliczane są: 

części ciała i organy, pojemniki na krew, zużyte materiały opatrunkowe, strzykawki, materiały 

medyczne, szpatułki, rękawiczki jednorazowego użytku, dreny, sondy, kaniule, cewniki, 

próbówki, igły, skalpele i inne ostre narzędzia jednorazowe oraz inne odpady zawierające 

żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny. 

 

TRYB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI ZAKAŹNYMI 

 

1) Odpady zakaźne o ostrych końcach i krawędziach (stłuczone ampułki, końcówki 

pipet i inne przedmioty o ostrych końcach lub krawędziach z resztkami substancji 

niebezpiecznych) gromadzi się w sztywnych odpornych na działanie wilgoci, 

mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie pojemnikach 

jednorazowego użycia koloru czerwonego; 

2) Odpady zakaźne w postaci płynnej - należy przetrzymywać w szczelnie zamkniętych 

pojemnikach wykonanych z materiału odpornego na działanie substancji 

niebezpiecznych zawartych w odpadach; 
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3) Pozostałe odpady zakaźne przetrzymywać w opakowaniach, pojemnikach 

wykonanych z materiałów odpornych uniemożliwiających przedostanie się do 

środowiska substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach; 

4) Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, 

wytrzymałego, odpornego na działanie wilgoci i środków chemicznych należy 

wymieniać na nowe gdy są  wypełnione nie więcej niż do 2/3 ich objętości, po ich 

szczelnym zamknięciu; 

5) W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka należy go w całości umieścić 

w innym większym nieuszkodzonym worku i pojemniku; 

6) Wymiana worków i pojemników następuje nie rzadziej niż co 72 godziny; 

7) Odpady należy transportować w pojemnikach zamkniętych, w których zostały 

zebrane i umieścić w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu,    

w lodówce. Do transportu używa się większego pojemnika twardościennego 

z pokrywą. 

 

Pojemniki lub worki z odpadami powinny posiadać widoczne oznakowanie zawierające 

następujące informacje:  

  -    kod odpadu 18 01 03; 

- miejsce pochodzenia odpadów ( nazwa zakładu,  adres); 

- numer REGON wytwórcy odpadów medycznych (000295099); 

- numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów (000045903): 

- datę i godzinę otwarcia; 

- datę i godzinę ich zamknięcia. 

1) Przy transporcie odpadów zakaźnych należy nosić odzież ochronną; 

2) Odpady transportuje się w pojemnikach transportowych zamkniętych 

twardościennych; 

3) Raz zamkniętych pojemników jednorazowych lub worków nie wolno otwierać, 

a w przypadku uszkodzenia należy go w całości umieścić w innym, większym 

pojemniku lub worku; 

4) Transport odpadów medycznych wewnątrz Domu z miejsc ich wytwarzania, do 

pomieszczenia ich magazynowania powinien odbywać się w sposób gwarantujący 

bezpieczeństwo mieszkanek,  personelu i osób postronnych. 

 

 Magazynowanie i odbiór odpadów medycznych zakaźnych:  

1) Odpady zakaźne należy magazynować w wyznaczonym miejscu                                  

znajdującym się w budynku w pomieszczeniu gospodarczym  na poziomie -1; 
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2) Pomieszczenie jest dostępne tylko dla osób upoważnionych; 

3) Odpady są składowane w lodówce wyposażonej w termometr do pomiaru 

temperatury; 

4) W pomieszczeniu znajduje się podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe oraz 

pojemniki na zużyte rękawiczki jednorazowe; 

5) W pomieszczeniu na odpady znajduje się umywalka z bieżącą ciepłą i zimną wodą, 

dozownik mydła, środka dezynfekcyjnego do rąk oraz ręcznika jednorazowego: 

6)  Po oddaniu odpadów do utylizacji lodówkę należy zdezynfekować i umyć; 

7) Odpady zakaźne mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich 

właściwości oraz  warunki, w jakich są  przechowywane, ale nie dłużej niż  

30 dni  w temperaturze do 10 stopni C. 

8) Odpady medyczne odbierane są  do utylizacji przez pracownika firmy posiadającej 

zgodę na  utylizację odpadów specjalnych zgodnie z zawartą umową 

obowiązującą w Domu Pomocy Społecznej.  

9) Za prawidłowe magazynowanie odpadów medycznych odpowiedzialny jest 

Kierownik Zespołu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego. 

 


