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FISA POSTULUI
ATRIBUŢIILE ÎNGRIJITOAREI DE CURĂŢENIE
-efectuează zilnic sau ori de cate ori este nevoie curăţenia în condiţii corespunzătoare a spaţiului
repartizat şi răspunde de starea de igienă a salilor, coridoarelor, oficiului, ferestrelor şi a mobilierului; ---curăţă şi dezinfectează zilnic sau ori de câte ori este nevoie grupurile sanitare;
-efectuează dezinfecţia curentă a pardoselilor, ploştilor, urinarelor şi asigură păstrarea lor în condiţii
corespunzătoare;
-transportă pe circuitul stabilit gunoiul şi reziduurile la rampa de gunoi sau crematoriu în condiţii
corespunzătoare şi răspunde de depunerea lor corectă în recipiente;
-curăţă şi dezinfectează recipientele în care se păstrează şi se transportă gunoiul;
-răspunde de aprovizionarea cu substanţe dezinfectante, asigură transportul lor şi răspunde de păstrarea
acestor materiale şi a celor de curăţenie;
-îndeplineşte toate indicaţiile asistentei şefe privind curăţenia, salubritatea, dezinfecţia şi dezinsecţia;
-respectă permanent regulile de igienă personală şi declară asistentei şefe îmbolnăvirile pe care le
prezintă;
-poartă în permanenţă echipamentul stabilit pe care-l schimbă ori de câte ori este nevoie.

Atribuţiile îngrijitoarei de curăţenie pentru prevenirea infecţiilor nozocomiale
conform OMS nr. 916/ 2006:
- efectuează curăţenia saloanelor, incaperilor, coridoarelor şi grupurilor sanitare;
- efectuează dezinfecţia curentă a pardoselilor, pereţilor, grupurilor sanitare, ploştilor, urinarelor şi
păstrarea lor corespunzătoare;
- transportă pe circuitul stabilit reziduurile solide din secţie la rampa de gunoi sau crematoriu, curăţă şi
dezinfectează recipientele;
- îndeplineşte toate indicaţiile asistentei şefe privind întreţinerea curăţeniei, salubrităţii, dezinfecţiei şi
dezinsecţiei;
- respectă permanent regulile de igienă personală şi declară asistentei şefe îmbolnăvirile pe care le
prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie;
- poartă în permanenţă echipamentul de protecţie stabilit, pe care-l schimbă ori de câte ori este necesar
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ORDIN Nr. 1.226
pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere
a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile
rezultate din activitati medicale
Capitolul XII
Responsabilitati in domeniul gestionarii deseurilor medicale
Art. 66. - Ingrijitoarea pentru curatenie din unitatile sanitare are
urmatoarele
atributii:
a)
aplica
procedurile
stipulate
de
codul
de
procedura;
b) asigura transportul deseurilor pe circuitul stabilit de codul de
procedura.

Atribuţii conform OMS nr. 261/2007 privind dezinfecţia prin mijloace chimice;
-cunoaşte şi respectă utilizarea produselor biocide încadrate, conform prevederilor în vigoare, în tipul I
de produs utilizat prin: dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare, dezinfecţia igienică a mâinilor prin
frecare, dezinfecţia pielii intacte;
-cunoaşte şi respectă utilizarea biocidelor încadrate, conform prevederilor în vigoare, în tipul II de
produs utilizate pentru: dezinfecţia suprafeţelor, dezinfecţia dispozitivelor (instrumente) medicale prin
imersie, dezinfecţia lenjeriei (material moale);
-cunoaşte şi respectă criteriile de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante;
-graficul de curăţare (decontaminare) şi dezinfecţie aflat pentru fiecare încăpere din cadrul unităţii va fi
completat şi semnat zilnic de persoana care efectuează dezinfecţia, ora de efectuare;
- trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării soluţiei de
lucru şi timpul de acţiune, precum şi concentraţia de lucru.

Atribuţii conform Legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă:
- să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile
proprii primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau
omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
-să utilizeze corect aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentul.
- să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi să îl puna a locul destinat pentru
păstrare;
- să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor.aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi
clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
- să comunice imediat asistentei sef orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o
considere un pericol pentru securitatea şi sănătătea lucrătorilor, precum şi orice deficienta a sistemelor
de protecţie;
- să aducă a cunoştinţa asistentei sefe accidentele suferite de propria persoană;
- să coopereze cu angajatorul şi /sau serviciul intern de prevenire şi protecţie, atât timp cât este necesar,
pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispus de către inspectorii de muncă şi
inspectonrii anitari, pentru protecţia sănătăti şi securităţii lucrătorilor;
- să coopereze , atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi / sau serviciul intern de prevenire şi
protecţie, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt
sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătăte, în domeniul sau de activitate
- să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
măsurile de aplicare a acestora ;
- să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
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- să se supună controlului medical periodic pentru a se putea supraveghea starea de sănătăte;
- să participe la instruirea periodică şi să semneze fişa de instruire individuală

Atribuţii generale:
- are obligaţia să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios
îndatoririle de serviciu ce îi revin;
- se va abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei;
- va răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de păstrarea secretului datelor şi al
informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de
serviciu;
- participă la instructajele privind securitatea şi sănătatea în muncă, PSI, şi răspunde de însuşirea şi
aplicarea acestora;
- sesizează şeful ierarhic asupra oricăror probleme pe parcursul derulării activităţii;
- respectă normele de sănătate, securitate şi igienă în muncă, normele de prevenire şi stingere a
incendiilor, şi de acţiune în caz de urgenţă precum şi normele de protecţie a mediului
înconjurător;
- respectă normele interne şi procedurile de lucru privitoare le postul său;
- respectă prevederile Regulamentului Intern al unităţii sanitare;
- execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonaţii acestuia;
- respecta normele de: protectia muncii, P.S.I., S.S.M si cele de mediu inconjurator.

Responsabilităţi
- răspunde de corecta îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
- răspunde pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu;
- răspunde de calitatea şi operativitatea lucrărilor executate;
- răspunde pentru siguranţa şi integritatea aparaturii cu care lucrează;
- răspunde pentru încălcarea normelor de comportament stabilite prin Regulamentul Intern;
- răspunde pentru încălcarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi a normelor PSI;
- răspunde pentru nesesizarea şefului ierarhic asupra oricăror probleme sesizate pe parcursul derulării
activităţii.
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