
       Załącznik nr 7 
 

      do zarządzenia Dyrektora DPS Nr 9/2022 
                                        

           z dnia 30 maja 2022 r.  

 
Procedura  

prania i dezynfekcji kocy  

 

1. Odpowiedzialnym za pranie i dezynfekcję kocy jest pracownik pralni, który wykonując 

czynności korzysta ze środków ochrony osobistej (tj. fartuchów odpowiednio do 

czynności czystych i brudnych oraz rękawic ochronnych). 

2. Pranie i dezynfekcja kocy odbywa się według potrzeb, nie rzadziej niż co 3 miesiące 

i jest odnotowywana w ewidencji prania i dezynfekcji (wzór ewidencji w załączeniu do 

procedury). Wpisu i złożenia podpisu dokonuje pracownik pralni wykonujący 

czynności. Wykonanie zadania potwierdza podpisem Kierownik Działu 

Administracyjno - Gospodarczego. 

3. Do pralni przyjmowane są koce po wstępnym przygotowaniu ich do procesu prania, 

tj. usunięciu z ich powierzchni stałych zanieczyszczeń i zapakowaniu w dwa worki 

PCV. Wykonując ww. czynności, pracownik jest zobowiązany do wykorzystania 

środków ochrony osobistej, tj. fartucha jednorazowego, bądź ochronnego 

przeznaczonego do tzw. czynności brudnych oraz rękawic ochronnych. 

4. Pracownik Zespołu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego zdaje w pralni, w pomieszczeniu 

brudownika, wstępnie przygotowane koce, a pracownik pralni przyjmuje je, sprawdza 

stan i sposób przygotowania do prania.  

5. Pranie i dezynfekcja odbywa się jednocześnie środkiem piorąco - dezynfekującym lub 

piorącym z dodatkiem dezynfekującego (środek dostępny na rynku, posiadający atest 

PZH) ściśle według instrukcji producenta zamieszczonej na opakowaniu używanego 

środka. Środki piorące i dezynfekujące są wydawane, w miarę potrzeb, przez 

magazyniera, bądź zastępującego go pracownika Działu Administracyjno 

- Gospodarczego. 

6. Pracownik pralni segreguje czyste koce i układa je na regałach w pralni. Wykonując 

ww. czynności, pracownik jest zobowiązany do wykorzystania środków ochrony 

osobistej, tj. fartucha jednorazowego, bądź ochronnego przeznaczonego do tzw. 

czynności czystych oraz rękawic ochronnych. 

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia koca, pracownik pralni w porozumieniu 

z Kierownikiem Działu Administracyjno - Gospodarczego kwalifikują koc do naprawy 



albo kasacji. Informacja dotycząca oceny koca zostaje przekazana kierownikowi 

Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego. 

Załącznik: Wzór ewidencji prania i dezynfekcji kocy. 

 

 


