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ІНСТРУКЦІЯ
з проведення санобробки та дезінфекції приміщень (громадські приймальні ,адміністративні
будівлі, вестибюлі, центри обслуговування населення, під’їзди житлових будинків)
1. Загальні положення.
Особливу епідеміологічну небезпеку становлять носії та особи з легким перебігом
хвороби, бо вони частіше продовжують активний спосіб життя і розносять коронавірус.
Знаходячись в громадському місці, хвора людина з крапельками слизу під час кашлю і
чхання розповсюджує збудника на відстань до 2-х метрів, заражаючи навколо себе інших.
Враховуючи легкість передачі інфекції, необхідно більш ретельно проводити профілактичні
заходи, до яких входить систематичне проведення санітарної обробки (миття та дезінфекція),
дотримання належного санітарного стану громадських місць, виконання правил особистої
гігієни.
Діючим законодавством України передбачаються протиепідемічні та профілактичні
(дезінфекційні) заходи (стаття 5 Розділу II, стаття 29 Розділу V, стаття 33 Розділу VI Закону
України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та наказу МОЗ України від
24.01.2020р. №185 «Про заходи щодо недопущення занесення і поширення на території
України випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, виявленим у місті
Ухань (провінція Хубей, Китай) та з метою ефективного реагування і вжиття адекватних
заходів щодо попередження виникнення та розповсюдження даного захворювання на
території міста.
Дані підходи стосуються забезпечення належної вентиляції та провітрювання закладу,
а також належного очищення їх приміщень.
Необхідно дотримуватися просторового розмежування, мінімум 1 м між відвідувачем
та персоналом. Обидва засоби контролю можуть сприяти у зменшенні поширення багатьох
патогенів
2. Методи і засоби санітарної обробки.
1. Для дезінфекції приміщень (громадські приймальні ,адміністративні будівлі,
вестибюлі центри обслуговування населення і т.д. ) рекомендовано визначити місця для
проведення миття та дезінфекції, дезінфікуючі засоби, інвентар для проведення дезінфекції.
2. Особа, яка проводить дезінфекцію, повинна бути ознайомлена з правилами
приготування робочих дезінфекційних розчинів, застосовувати засоби індивідуального
захисту, дотримуватися техніки безпеки при роботі з дезінфікуючими засобами.
3. Забезпечити устаткуванням та інвентарем для дезінфекції, спецодягом для
проведення дезінфекції, місцем для зберігання мийного інвентарю, миючих та
дезінфікуючих засобів.
4. Здійснювати регулярну очистку та дезінфекцію поверхонь, що контактують з
відвідувачами закладу(двірні ручки, перила, поверхні столів, терміналів та інше) методом
протиранням або зрошення.

5. Час проведення дезінфекції:
– щоденно перед та після закінчення робочого дня, під час перерви ( при відсутності
відвідувачів).
6. Для дезінфекції рекомендовано використовувати дезінфікуючі засоби, які внесені
до реєстру дезінфекційних засобів та дозволені до використання в Україні.
Необхідно обирати такі засоби, які б забезпечували якісну дезінфекцію при невисокій
концентрації розчину, короткому часу експозиції, не псували майно та поверхні приміщень,
не мали б неприємного запаху, наприклад: Соліклор, Жавель-Клейд, Санітаб, Саніліт,
Бланідаз, Еконорм, Полідез, Дезспрей, Хлорель, Дезхлор, Дез Таб, Нью Таб Актив та
інші.
3. Послідовність обробки.
Волого-механічна дезінфекція, як правило проводиться з допомогою оприскувача або
іншого обладнання, яке забезпечує дрібно-дисперсне розпилення дезінфекційного розчину
(Квазар, Оріон та інші) або двократне протирання серветками, змоченими в
дезінфекційному розчині:
– протирають поверхні дверей та ручки;
– протирають поручні;
– зрошують стіни, підлогу , сидіння;
– після закінчення часу обробки (експозиції) протирають чистою серветкою.
– до початку роботи перевіряють справність розпилювача, спецодягу, респіраторів,
рукавичок;
– з метою запобігання небезпечних випадків забороняється залишати без догляду
дезрозчини;
– приготування робочих розчинів поводити в окремому приміщенні з проточною
вентиляцією (відповідно до методичних рекомендацій з дотриманням концентрації розчину
та експозиції ).
Наприклад : 0,015% розчин Жавель Клейд, або «Санідез» ( 1 таб. на 10 л. води)
експозиція розчину - 60 хв.
– забороняється вживати їжу, пити, палити під час проведення дезінфекційних заходів;
- необхідно ретельно провітрювати приміщення.
Дотримання гігієни рук сприятиме попередженню розповсюдження інфекційних
захворювань. Необхідно частіше мити руки. Перевагу краще віддавати бактерицидному
рідкому милу та антисептику.
При відсутності умов для миття рук для дезінфекції рук рекомендовано
використовувати антисептики, такі як: «Стерилліум», Аніос гель», «Неостерил»,
«Дезасепт» тощо.
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