Dezynfekcja
Wskazówki
(Grupa docelowa: personel sprzątający)

We współpracy z:
Diecezją Rockford
Diecezją Joliet
Diecezją Peorii
Diecezją Springfield
Diecezją Belleville

Proszę skontaktować się z lokalną diecezją aby sprawdzić ewentualne
zmiany w niniejszym dokumencie.

Poszczególne etapy
Dezynfekcja

Ogólne uwagi:
•

Miejsca w kościele, z których korzystali wierni muszą być odpowiednio sprzątane i dezynfekowane, aby
zminimalizować ryzyko wzajemnego zakażenia koronawirusem. Wymaga to regularnego sprzątania i
dezynfekcji wszelkich potencjalnie zanieczyszczonych powierzchni - po każdorazowym ich wykorzystaniu przy użyciu zalecanego przez EPA (United States Environmental Protection Agency) produktu
dezynfekującego.

•

W celu ponownego otwarcia parafie muszą mieć plan sprzątania i dezynfekcji, niezbędne zapasy środków
oraz odpowiednią liczbę pracowników/wolontariuszy do codziennego sprzątania i dezynfekcji, zgodnie z
wymaganym harmonogramem. Najważniejszymi działaniami, jakie parafie mogą podjąć w celu ochrony
parafian i personelu przed narażeniem ich na zakażenie koronawirusem jest przestrzeganie odpowiednich
zasad higieny i dezynfekcji oraz zachowywanie dystansu społecznego.

•

Każda parafia otrzymała zestaw startowy z ograniczoną ilością wyżej wymienionych produktów wraz z
instrukcjami, jak uzupełniać zapasy. Parafie są odpowiedzialne za zabezpieczenie dostaw w przyszłości.

•

Niniejsze wskazówki przedstawiają procedury dezynfekcji wszystkich powierzchni w kościele, przedsionku i
innych wspólnie użytkowanych pomieszczeniach, w tym ławek i miejsc siedzących.

•

Wszystkie używane obszary MUSZĄ zostać zdezynfekowane po każdej Mszy św., sprawowanym
sakramencie lub zgromadzeniu w kościele. Odbywa się to w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim
parafianom, wolontariuszom i duchowieństwu.

•

Istnieją różne rodzaje środków czyszczących, które można zastosować do dezynfekcji powierzchni zgodnie z
ustaleniami CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Dodatkowe wskazówki na ten temat
znajdują się na stronie CDC: (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-buildingfacility.html)

•

Wybrano rozcieńczony wybielacz, ponieważ jest on obecnie najłatwiej dostępnym środkiem dezynfekującym.
Roztwory wybielacza są skutecznym środkiem dezynfekującym, są łatwiej dostępne, a także tańsze w
przygotowaniu. Jednak wybielacz może być szkodliwy dla niektórych powierzchni i dlatego jest rozwiązaniem
tymczasowym.

•

Parafie mogą korzystać z wytycznych CDC dotyczących rodzajów dezynfekcji i wybierać inne zalecane środki
dezynfekujące zależnie od ich dostępności. W celu zachowania spójności niniejsze wytyczne będą dotyczyły
wyłącznie wybielacza.

•

Dezynfekcja powierzchni NIE zastępuje regularnego sprzątania. Jest ona dodatkiem do sprzątania według
przyjętego harmonogramu. Sprzątanie powinno być przeprowadzane w regularnych odstępach czasu, aby
zapewnić, że kościół będzie czysty i będzie wyglądać właściwie.

•

Zachęca się parafie do regularnego zasięgania informacji i zaopatrywania w środki czyszczące i
dezynfekujące u lokalnych i internetowych dostawców. Zaleca się, aby parafie miały zapas tych produktów na
okres 30-60 dni, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi zakłóceniami dostaw.
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Potrzebne środki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wybielacz
spryskiwacz
ręczniki/ściereczki
wiadro (używane do mieszania roztworu)
2 galony wody
miarka
długa łyżka lub pręt do mieszania roztworu
lejek
rękawiczki jednorazowe (po każdym użyciu należy je wyrzucić)
maseczki ochronne lub osłony twarzy
okulary ochronne

Ogólne wskazówki i środki ostrożności:
•

Należy przestrzegać instrukcji producenta dotyczących wszystkich produktów do czyszczenia i dezynfekcji.

•

Upewnij się, że okna są otwarte w czyszczonych miejscach.

•

Szczególnie ważne jest, aby roztwory dezynfekujące przed ich wytarciem pozostały na danej powierzchni na
czas określony w instrukcji. Po każdorazowym ich zastosowaniu roztwory dezynfekujące należy zmyć zwykłą
wodą przy pomocy czystej, wilgotnej ściereczki.

•

Roztwory dezynfekujące można stosować w spryskiwaczu lub z pomocą wiadra i ściereczek/gąbek.

•

Roztworów wybielaczy nigdy nie należy mieszać z innymi roztworami czyszczącymi, ponieważ może to
spowodować powstanie trujących oparów. Dotyczy to szczególnie środków czyszczących zawierających
amoniak.

•

Roztwory wybielaczy są żrące i z czasem mogą zniszczyć impregnację drewna, powierzchnie kamienia (w
tym marmuru) i metalu; roztwory wybielające będą także odbarwiać tkaniny o trwałych kolorach, dlatego
należy zachować ostrożność podczas ich stosowania.

•

Środki dezynfekujące zawierające alkohol z czasem mogą uszkodzić impregnację drewna, są bardziej
odpowiednie dla powierzchni kamiennych i metalowych.

•

Miejsca, które nie były zajęte przez co najmniej 7 dni, nie wymagają dodatkowej dezynfekcji przed
korzystaniem z nich. Jednak wszystkie powierzchnie powinny być dokładnie czyszczone według przyjętego
harmonogramu sprzątania parafii. Wszystkie powierzchnie należy przetrzeć odpowiednim środkiem
czyszczącym w celu przygotowania ich do przyszłej dezynfekcji.
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Wskazówki dotyczące dezynfekcji:
• Personel sprzątający powinien używać maseczek i rękawiczek ochronnych podczas sprzątania i dezynfekcji;
można korzystać z gumowych rękawic kuchennych wielokrotnego użytku lub z rękawiczek jednorazowych.
• Ograniczenie dostępu do części pomieszczeń parafialnych i w obrębie konkretnych budynków ograniczy
ruch, a także zmniejszy ilość czasu przeznaczanego na sprzątanie i dezynfekcję.
• Codziennie zajmowane miejsca powinny być myte codziennie z pomocą odpowiedniego środka do
czyszczenia powierzchni lub przynajmniej przy użyciu mydła i wody. Należy myć podłogi i wycierać wszystkie
twarde powierzchnie, koncentrując się na miejscach uczęszczanych przez ludzi. O nieuczęszczane miejsca
należy dbać i czyścić w razie potrzeby.
• Twarde powierzchnie, które są dotykane, należy dezynfekować po każdym kontakcie. Nieuczęszczane
miejsca nie muszą być regularnie dezynfekowane.
• Ławki należy wycierać po każdym użyciu, dotyczy to siedzeń, blatów i oparć ławek przed miejscami
siedzącymi i klęcznikami - w miejscach, których parafianin może dotykać, po każdym skorzystaniu z nich
należy je zdezynfekować.
• Wszelkie materiały używane przez personel parafii i duszpasterzy w ramach nabożeństw muszą być
czyszczone i dezynfekowane po każdym użyciu.
• Łazienki (baterie zlewozmywaków/klamki do drzwi, itp.) i pojemniki na akcesoria kościelne należy
dezynfekować po każdym nabożeństwie.
• Klamki, włączniki światła i blaty powinny być często wycierane.
• Roztwory dezynfekujące przed ich wytarciem mają pozostać na danej powierzchni na czas określony w
instrukcji.
• Roztworów czyszczących należy użyć tylko raz i wyrzucić je. Roztwory dezynfekujące należy wymieniać
codziennie, ponieważ z czasem przestaną być skuteczne jako środki dezynfekujące.
• Wszystkie środki czyszczące, takie jak ściereczki i gąbki, należy prać codziennie w gorącej wodzie i suszyć
w najwyższej temperaturze.
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W przypadku wystąpienia infekcji:
W przypadku, gdy po nabożeństwie lub spotkaniu wiernych, okaże się, że uczestniczyła w nim osoba zainfekowana,
przy dezynfekcji należy uwzględnić dodatkowe czynniki:
• Miejsce, z którego ta osoba korzystała należy wyłączyć z użytkowania na 24 godziny przed jego oczyszczeniem i
dezynfekcją.
• Aby zwiększyć cyrkulację powietrza należy otworzyć okna.
• Personel sprzątający powinien nosić maseczki i rękawiczki ochronne podczas sprzątania.
• Wszystkie twarde powierzchnie należy dokładnie umyć, a następnie zdezynfekować, jak wspomniano powyżej.
• Dodatkowe zabiegi dezynfekujące, takie jak stosowanie elektrostatycznych urządzeń natryskowych do roztworów
dezynfekujących, mogą zapewnić dodatkowy poziom ochrony, ale w tej chwili nie są uważane za konieczne.
Wystarczy wytrzeć odsłonięte powierzchnie zalecanym roztworem dezynfekującym.
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Roztwór dezynfekujący
ZADANIE #1
Sporządzenie roztworu dezynfekującego

Krok #1: W przewiewnym pomieszczeniu na stole lub podłodze wyłożonej kafelkami umieść wybielacz, wiadro
wypełnione galonem wody, miarkę i spryskiwacz.

Krok #2: Załóż rękawice, maseczkę i okulary ochronne przed rozcieńczaniem roztworu.

Krok #3: Ostrożnie wlej 1/3 szklanki wybielacza do miarki, a następnie wlej bezpośrednio do wiadra z wodą.
Uwaga: uważaj, aby nie rozlać wybielacza ani go nie wdychać. W przypadku rozlania wybielacza należy
natychmiast wyczyścić dane miejsce czystym mokrym ręcznikiem.

Krok #4: Weź długą łyżkę i ostrożnie wymieszaj roztwór.
Uwaga: uważaj, aby nie rozpryskiwać roztworu podczas mieszania. W przypadku rozlania wybielacza należy
natychmiast wyczyścić dane miejsce czystym mokrym ręcznikiem.

Krok #5: Połóż długą łyżkę na stole.
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Krok #6: Zdejmij nakrywkę spryskiwacza i umieść lejek w górnej części otworu pojemnika.

Krok #7: Ostrożnie wlej roztwór z wiadra do lejka, aż pojemnik będzie prawie pełny.
Uwaga: uważaj, aby nie rozlać roztworu podczas nalewania. W przypadku rozlania wybielacza należy natychmiast
wyczyścić dane miejsce czystym mokrym ręcznikiem.

Krok #8: Wyjmij lejek i ponownie przymocuj rozpylacz do górnej część pojemnika.
Uwaga: należy wyraźnie oznaczyć pojemnik, aby móc zidentyfikować go jako zawierający środek dezynfekujący.

Krok #9: Kontynuuj napełnianie pozostałych pojemników, powtarzając kroki od 6 do 8, aż wszystkie pojemniki
zostaną napełnione i wyraźnie oznaczone, aby mogły być zidentyfikowane jako zawierające środek czyszczący.

Krok #10: Opłucz wiadro, długą łyżkę i lejek czystą wodą, aby usunąć resztki roztworu wybielającego.
Uwaga: zdecydowanie zaleca się, aby wymienione materiały były wykorzystywane wyłącznie do mieszania
roztworu.

Krok #11: Pozostałe pojemniki napełnij czystą wodą z kranu.
Uwaga: wyraźnie oznacz te pojemniki jako zawierające świeżą wodę.
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Dezynfekcja kościoła
ZADANIE #1
Czyszczenie ławek i klęczników

Krok #1: Załóż rękawiczki, maseczki ochronne lub zasłonę twarzy i okulary ochronne.
Uwaga: osoby sprzątające MUSZĄ nosić rękawice i maseczki ochronne przez cały czas podczas dezynfekcji.
Krok #2: Z pomocą spryskiwacza zdezynfekuj ławkę wraz z oparciami, siedzeniami, podłokietnikami i klęcznikami
we wszystkich miejscach, z którymi ktoś mógł mieć kontakt.

Krok #3: Z pomocą czystej, suchej ściereczki wytrzyj wszystkie te miejsca, które wcześniej zostały spryskane.

Krok #4: Spryskaj wszystkie dolne części klęcznika włącznie z wszystkimi jego nogami i spodem wyściółki.

Krok #5: Z pomocą tej samej ściereczki wytrzyj wszystkie te miejsca klęcznika, które wcześniej spryskano.

Krok #6: Używając tej samej ściereczki, pociągnij klęcznik do pozycji otwartej.

Krok #7: Z pomocą spryskiwacza zdezynfekuj górną i boczne ścianki klęcznika.

Krok #8: Z pomocą tej samej ściereczki wytrzyj wszystkie miejsca klęcznika wcześniej spryskane.

Krok # 9: Powtarzaj kroki od 2 do 8 aż wszystkie ławki i klęczniki zostaną zdezynfekowane przy pomocy
spryskiwacza.
Uwaga: wszystkie ławki i klęczniki należy umyć po każdym nabożeństwie lub udzielonym sakramencie.

Krok #10: Umieść spryskiwacz dezynfekujący i brudną ściereczkę w wyznaczonym miejscu z dala od miejsc
uczęszczanych.
Uwaga: wszystkie ławki i klęczniki powinny być suche przed przejściem do następnego etapu.

Krok #11: Spryskaj wodą z pomocą spryskiwacza całą ławkę, tak jak podczas kroku #2.
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Uwaga: powyższe działanie zaleca się w celu ograniczenia oddziaływania pozostałości wybielacza i ewentualnego
uszkodzenia impregnacji.
Krok #12: Z pomocą czystej, suchej ścierki wytrzyj wszystkie miejsce ławki, które wcześniej zostały spryskane.

Krok #13: Spryskaj wodą z pomocą spryskiwacza górną część klęcznika.

Krok #14: Używając tej samej ściereczki, przesuń klęcznik do pozycji zamkniętej.

Krok #15: Spryskaj wszystkie dolne części klęcznika włącznie z wszystkimi jego nogami i spodem wyściółki.

Krok #16: Z pomocą tej samej ściereczki wytrzyj wszystkie te miejsca klęcznika, które wcześniej spryskano.

Krok #17: Powtarzaj kroki od 11 do 16 aż wszystkie ławki i klęczniki zostaną wyczyszczone wodą przy pomocy
spryskiwacza.
Krok #18: Umieść spryskiwacz z wodą i brudną ściereczkę w wyznaczonym miejscu z dala od miejsc
uczęszczanych.

ZADANIE #2
Dezynfekcja drzwi i nakładek ochronnych na drzwi

Krok #1: Załóż rękawiczki, maseczkę ochronną lub zasłonę twarzy i okulary ochronne.
Uwaga: osoby sprzątające MUSZĄ nosić rękawice i maseczki ochronne przez cały czas podczas dezynfekcji.

Krok #2: Z pomocą spryskiwacza zdezynfekuj drzwi, klamki, okna i nakładki ochronne na drzwi wejściowe i
wyjściowe kościoła.

Krok #3: Z pomocą czystej, suchej ściereczki wytrzyj wszystkie miejsca, które wcześniej zostały spryskane.
Krok #4: Powtarzaj kroki od 2 do 3 aż wszystkie drzwi po obu stronach zostaną zdezynfekowane z pomocą
spryskiwacza.
Uwaga: wszystkie drzwi należy umyć po każdym nabożeństwie lub sprawowanym sakramencie.
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Krok #5: Umieść spryskiwacz dezynfekujący i brudną ściereczkę w wyznaczonym miejscu z dala od miejsc
uczęszczanych.
Uwaga: wszystkie ławki i klęczniki powinny być suche przed przejściem do następnego etapu.
Krok #6: Z pomocą spryskiwacza rozpyl wodę na powierzchni drzwi tak jak podczas kroku #2.
Uwaga: powyższe działanie zaleca się w celu ograniczenia oddziaływania pozostałości wybielacza i ewentualnego
uszkodzenia impregnacji.
Krok #7: Z pomocą czystej, suchej ściereczki wytrzyj wszystkie miejsca, które wcześniej zostały spryskane.

Krok #8: Powtarzaj kroki od 6 do 7 aż wszystkie drzwi po obu stronach zostaną umyte z pomocą wodnego
spryskiwacza.

Krok #9: Umieść spryskiwacz wodny i brudną ściereczkę w wyznaczonym miejscu z dala od miejsc
uczęszczanych.

ZADANIE #3
Dezynfekcja ksiąg liturgicznych i pulpitów

Krok #1: Załóż rękawiczki, maseczki ochronne lub zasłonę twarzy i okulary ochronne.
Uwaga: osoby sprzątające MUSZĄ nosić rękawice i maseczki ochronne przez cały czas podczas dezynfekcji.

Krok #2: Z pomocą spryskiwacza dezynfekującego zmocz czystą szmatkę, aż będzie wilgotna (niezbyt mokra).

Krok #3: Przetrzyj wszystkie księgi liturgiczne i pulpity.
Krok #4: Powtarzaj kroki od 2 do 3, aż wszystkie księgi liturgiczne i pulpity zostaną zdezynfekowane z pomocą
spryskiwacza.
Uwaga: wszystkie księgi liturgiczne i pulpity muszą zostać oczyszczone po każdym nabożeństwie lub
sakramencie, jeśli były używane.
Krok #5: Umieść spryskiwacz dezynfekujący i brudną ściereczkę w wyznaczonym miejscu z dala od miejsc
uczęszczanych.
Uwaga: wszystkie księgi liturgiczne i pulpity powinny być suche przed przejściem do następnego etapu.
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Krok #6: Z pomocą spryskiwacza zmocz wodą czystą szmatkę, aż będzie wilgotna tak jak podczas kroku #2.
Uwaga: powyższe działanie zaleca się w celu ograniczenia oddziaływania pozostałości wybielacza i ewentualnych
szkód przez niego wyrządzonych.
Krok #7: Wytrzyj wszystkie księgi liturgiczne i pulpity.

Krok #8: Powtarzaj kroki od 6 do 7 aż wszystkie księgi liturgiczne i pulpity zostaną oczyszczone z pomocą
spryskiwacza wodnego.

Krok #9: Umieść spryskiwacz wodny i brudną ściereczkę w wyznaczonym miejscu z dala od miejsc
uczęszczanych.
.
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Dezynfekcja przedsionka
ZADANIE #1
Dezynfekcja drzwi i nakładek ochronnych na drzwi

Krok #1: Załóż rękawiczki, maseczkę ochronną lub zasłonę twarzy i okulary ochronne.
Uwaga: osoby sprzątające MUSZĄ nosić rękawice i maseczki ochronne przez cały czas podczas dezynfekcji.

Krok #2: Z pomocą spryskiwacza zdezynfekuj drzwi, klamki, okna i nakładki ochronne po obu stronach drzwi
prowadzących do i z przedsionka oraz do i z kościoła.

Krok #3: Z pomocą czystej, suchej ściereczki wytrzyj wszystkie miejsca, które wcześniej zostały spryskane.
Krok #4: Powtarzaj kroki od 2 do 3 aż wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne drzwi zostaną zdezynfekowane z
pomocą spryskiwacza.
Uwaga: wszystkie drzwi należy myć po każdym nabożeństwie lub sprawowanym sakramencie.
Krok #5: Umieść spryskiwacz dezynfekujący i brudną ściereczkę w wyznaczonym miejscu z dala od miejsc
uczęszczanych.
Uwaga: drzwi powinny być suche przed przejściem do następnej czynności.
Krok #6: Z pomocą spryskiwacza rozpyl wodę na powierzchni drzwi tak jak na etapie #2.
Uwaga: powyższe działanie zaleca się w celu ograniczenia oddziaływania pozostałości wybielacza i ewentualnego
uszkodzenia impregnacji.
Krok #7: Z pomocą czystej, suchej ścierki wytrzyj wszystkie miejsca, które wcześniej zostały spryskane.

Krok #8: Powtarzaj kroki od 6 do 7 aż wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne drzwi zostaną oczyszczone wodą z
pomocą spryskiwacza.

Krok #9: Umieść spryskiwacz wodny i brudną ściereczkę w wyznaczonym miejscu z dala od miejsc
uczęszczanych.
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ZADANIE #2
Dezynfekcja wspólnych pomieszczeń

Krok #1: Załóż rękawiczki, maseczkę ochronną lub osłonę twarzy i okulary ochronne.
Uwaga: osoby sprzątające MUSZĄ nosić rękawice i maseczki ochronne przez cały czas podczas dezynfekcji.

Krok #2: Z pomocą spryskiwacza zdezynfekuj blaty, poręcze, uchwyty lub inne powierzchnie, z którymi parafianie
mogli mieć kontakt.

Krok #3: Z pomocą czystej, suchej ściereczki wytrzyj wszystkie miejsca, które wcześniej zostały spryskane.
Krok #4: Powtarzaj kroki od 2 do 3 aż wszystkie powierzchnie zostaną zdezynfekowane z pomocą spryskiwacza.
Uwaga: wszystkie powierzchnie należy umyć po każdym nabożeństwie lub udzielonym sakramencie.
Krok #5: Umieść spryskiwacz dezynfekujący i brudną ściereczkę w wyznaczonym miejscu z dala od miejsc
uczęszczanych.
Uwaga: wszystkie powierzchnie powinny być suche przed przejściem do następnej czynności.

Krok #6: Z pomocą spryskiwacza rozpyl wodę na powierzchni drzwi tak jak podczas kroku #2.
Uwaga: powyższe działanie zaleca się w celu ograniczenia oddziaływania pozostałości wybielacza i ewentualnego
uszkodzenia impregnacji.
Krok #7: Z pomocą czystej, suchej ściereczki wytrzyj wszystkie powierzchnie, które wcześniej zostały spryskane.

Krok #8: Powtarzaj kroki od 6 do 7 aż wszystkie powierzchnie zostaną umyte wodą z pomocą spryskiwacza.

Krok #9: Umieść spryskiwacz wodny i brudną ściereczkę w wyznaczonym miejscu z dala od miejsc
uczęszczanych.
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Dezynfekcja toalet
ZADANIE #1
Dezynfekcja drzwi i nakładek ochronnych na drzwi

Uwaga: dezynfekcja nie zastępuje regularnego sprzątania pomieszczeń i urządzeń.
Krok #1: Załóż rękawiczki, maseczkę ochronną lub zasłonę twarzy i okulary ochronne.
Uwaga: osoby sprzątające MUSZĄ nosić rękawice i maseczki ochronne przez cały czas podczas dezynfekcji.

Krok #2: Z pomocą spryskiwacza zdezynfekuj drzwi, klamki, okna i nakładki ochronne na drzwi, z którymi
parafianie mogli mieć kontakt.

Krok #3: Z pomocą czystej, suchej ściereczki wytrzyj wszystkie powierzchnie, które wcześniej zostały spryskane.
Krok #4: Powtarzaj kroki od 2 do 3 aż wszystkie powierzchnie zostaną zdezynfekowane z pomocą spryskiwacza.
Uwaga: wszystkie powierzchnie należy umyć po każdym nabożeństwie lub udzielonym sakramencie.
Krok #5: Umieść spryskiwacz dezynfekujący i brudną ściereczkę w wyznaczonym miejscu z dala od miejsc
uczęszczanych.
Uwaga: wszystkie powierzchnie powinny być suche przed przejściem do następnej czynności.

Krok #6: Z pomocą spryskiwacza rozpyl wodę na powierzchni drzwi tak jak podczas kroku #2.
Uwaga: Powyższe działanie zaleca się w celu ograniczenia oddziaływania pozostałości wybielacza i
ewentualnego uszkodzenia impregnacji.
Krok #7: Z pomocą czystej, suchej ściereczki wytrzyj wszystkie powierzchnie, które wcześniej zostały spryskane.

Krok #8: Powtarzaj kroki od 6 do 7 aż wszystkie powierzchnie zostaną umyte wodą z pomocą spryskiwacza.

Krok #9: Umieść spryskiwacz wodny i brudną ściereczkę w wyznaczonym miejscu z dala od miejsc
uczęszczanych.
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ZADANIE #2
Dezynfekcja toalet

Uwaga: dezynfekcja nie zastępuje regularnego sprzątania pomieszczeń i urządzeń.
Krok #1: Załóż rękawiczki, maseczkę ochronną lub zasłonę twarzy i okulary ochronne.
Uwaga: osoby sprzątające MUSZĄ nosić rękawice i maseczki ochronne przez cały czas podczas dezynfekcji.

Krok #2: Z pomocą spryskiwacza zdezynfekuj wszystkie blaty, umywalki, toalety, pisuary, drzwi i ściany kabin
łazienkowych, pojemniki na śmieci, uchwyty na papier toaletowy i wszelkie inne powierzchnie w toaletach, z
którymi parafianie mogli mieć kontakt.
Krok #3: Z pomocą czystej, suchej ściereczki wytrzyj wszystkie powierzchnie, które wcześniej zostały spryskane.
Krok #4: Powtarzaj kroki od 2 do 3 aż wszystkie powierzchnie zostaną zdezynfekowane z pomocą spryskiwacza.
Uwaga: wszystkie powierzchnie należy umyć po każdym nabożeństwie lub sprawowanym sakramencie.
Krok #5: Umieść spryskiwacz dezynfekujący i brudną ściereczkę w wyznaczonym miejscu z dala od miejsc
uczęszczanych.
Uwaga: wszystkie powierzchnie powinny być suche przed przejściem do następnej czynności.

Krok #6: Z pomocą spryskiwacza rozpyl wodę na powierzchni drzwi tak jak podczas kroku #2.
Uwaga: powyższe działanie zaleca się w celu ograniczenia oddziaływania pozostałości wybielacza i ewentualnego
uszkodzenia impregnacji.
Krok #7: Z pomocą czystej, suchej ściereczki wytrzyj wszystkie powierzchnie, które wcześniej zostały spryskane.

Krok #8: Powtarzaj kroki od 6 do 7 aż wszystkie powierzchnie zostaną umyte wodą z pomocą spryskiwacza.

Krok #9: Umieść spryskiwacz wodny i brudną ściereczkę w wyznaczonym miejscu z dala od miejsc
uczęszczanych.
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Lista kontrolna
Dezynfekcja

Lista kontrolna to wykaz czynności, które należy uwzględnić podczas wypełniania złożonych zadań. Jest stosowana,
aby nie pominąć żadnego ważnego etapu. Punkty listy kontrolnej są ogólnie przedstawione w logicznej kolejności, ale
niekoniecznie są wykonywane w tej samej kolejności. Listy kontrolne są idealne do zadań i działań opartych na
zgodności z wytycznymi.

Dezynfekcja kościoła po Mszy świętej albo sprawowaniu sakramentu –
Imię i nazwisko sprzątającego: _____________________
ZADANIE

Wykonane

Ławki zdezynfekowane i wytarte

wykonane

Klęczniki zdezynfekowane i wytarte

wykonane

Drzwi kościoła zdezynfekowane i wytarte

wykonane

Drzwi przedsionka zdezynfekowane i
wytarte

wykonane

Wspólnie użytkowane miejsca
zdezynfekowane i wytarte

wykonane

Toalety zdezynfekowane i wytarte

wykonane
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