
       Załącznik nr 5 
 

      do zarządzenia Dyrektora DPS Nr 9/2022 
                                        

           z dnia 30 maja 2022 r.  

 
Procedura  

mycia nakryć i sztućców stołowych w zmywalni bloku żywienia 

 

1. Za realizację procedury odpowiedzialni są pracownicy kuchni.  

2. Za umycie naczyń po konsumpcji, przekazanych z Oddziału oraz jadalni na blok 

żywienia odpowiedzialny jest pracownik kuchni, który: 

2.1 segreguje przyjęte naczynia,  

2.2 spłukuje ręcznie pod bieżącą wodą ze środkiem do mycia naczyń 

z atestem PZH pozostałe na naczyniach resztki pokonsumpcyjne, gdy jest taka 

potrzeba,  

2.3 wkłada naczynia do zmywarki i dokonuje mechanicznego mycia naczyń używając 

ogólnie dostępnego środka do mycia naczyń w zmywarkach posiadających atest 

PZH i wyparzania w temperaturze powyżej 90 °C, 

2.4 sprawdza jakość tak umytych naczyń i w razie stwierdzenia niedokładności 

powtarza proces mycia, aż do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu, 

2.5 suszy umyte i wyparzone naczynia bez użycia ścierek, 

2.6 układa czyste i suche naczynia w miejscu składowania w przeznaczonym do tego 

celu regale w zmywalni bloku żywienia. 

3. Każde nieprawidłowości w działaniu urządzeń myjących, pracownicy kuchni zgłaszają 

bez zbędnej zwłoki kierownikowi Działu Administracyjno - Gospodarczego. 

4. W sytuacji wystąpienia w Domu zachorowania na chorobę zakaźną lub podejrzenia 

wystąpienia takiego zachorowania, na wniosek kierownika Działu Opiekuńczo 

- Terapeutycznego, pracownik kuchni przeprowadza niezwłocznie dezynfekcję nakryć 

stołowych i sztućców w ogólnie dostępnym na rynku specjalistycznym środku 

posiadającym atest PZH, ściśle według instrukcji producenta zamieszczonej na 

opakowaniu używanego środka.  

5. Dezynfekcja zwyczajowo powinna się odbywać raz na dwa miesiące, w ostatni 

poniedziałek miesiąca. 

6. Po wykonaniu dezynfekcji, pracownik suszy nakrycia i sztućce bez użycia ścierek 

i odnotowuje fakt dezynfekcji w ewidencji dezynfekcji nakryć i sztućców stołowych 

(wzór ewidencji w załączniku do procedury).  



7. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiedzialni są kierownik 

Działu Administracyjno - Gospodarczego, w zakresie zabezpieczenia sprzętu 

i środków wykorzystywanych w myciu i dezynfekcji oraz okresowej kontroli realizacji 

procedury, kierownik Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego, w zakresie zgłoszenia 

konieczności przeprowadzenia dezynfekcji nakryć stołowych i sztućców w sytuacji 

wystąpienia w Domu zachorowania na chorobę zakaźną lub podejrzenia wystąpienia 

takiego zachorowania, nadzoru nad właściwym przekazaniem nakryć i sztućców 

z oddziału i jadalni do kuchni oraz dostarczaniem z kuchni na oddział 

i do jadalni. 

 

Załącznik: Wzór ewidencji dezynfekcji nakryć stołowych i sztućców. 


