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PROCEDURA
HIGIENY OSOBISTEJ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
MIESZKAŃCÓW DPS
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBCACH
1.

STATUTU STOWARZYSZENIA „Pod Dębami” w Dębcach,

2.

REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO ,

3.

REGULAMINU PRACY,

4.

Rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012r w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U z 2012 r poz. 964),
§2

1.

Dom uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca, gwarantuje mu realizację
świadczeń o odpowiednim standardzie.

2.

Mieszkańcom Domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku, gdy sami nie są w stanie
zapewnić sobie środków czystości i artykułów higienicznych a w szczególności w miarę potrzeby mydło, pastę i
szczoteczkę do mycia zębów, szampon do włosów, dla mężczyzn przybory do golenia oraz środki piorące.

3.

Dom zapewnia również ręczniki i pościel, którą zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień.

II. HIGIENA OSOBISTA MIESZKAŃCÓW
§3
1.

Za nauczanie, wprowadzanie i przestrzeganie zasad higieny osobistej mieszkańców odpowiedzialne są opiekunki.

2.

Mieszkańcy Domu mają prawo

korzystania z pomieszczeń i urządzeń służących do utrzymania higieny osobistej i

czystości do której otrzymują środki.
3.

Mieszkańcy mają do swojej dyspozycji pomieszczenia sanitarne wyposażone w WC, brodzik, które są zabezpieczone w
uchwyty, podpórki sedesowe, a dla ciężej chorych podnośniki do kąpieli oraz wózki kąpielowe.

4.

Higiena osobista obejmuje prace , które wykonywane są zgodnie z potrzebami mieszkańca, w

większości wg

harmonogramu prac:


Codzienną toaletę poranną i wieczorową,



Codzienne mycie zębów lub wykonywanie toalety jamy ustnej,



Kąpiel w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu,



Obcinanie paznokci według potrzeb nie rzadziej niż co dwa tygodnie,



Mycie rąk przed i po każdym posiłku,



Zmiana bielizny osobistej i odzieży,



Zmiana bielizny pościelowej .

5.

Osoby sprawne fizycznie wykonują codzienną, podstawową toaletę samodzielnie.

6.

Mieszkańcom niesprawnym przy wykonywaniu toalety pomagają opiekunki.

7.

Podczas wykonywania zabiegów higienicznych szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie potrzeby intymności.

1

Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębcach

PROCEDURA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

8.

HIGIENY OSOBISTEJ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Opiekunowie dbają o należyty wygląd zewnętrzny mieszkańców dopilnowując zmiany bielizny osobistej i odzieży lub u
osób niesamodzielnych udzielają im pomocy.

9.

Golenie mieszkańców wykonuje personel Domu a strzyżenie wg zgody mieszkańca.

III. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
§4
10. Pracownicy Domu – pokojowe

wykonują usługi związane z praniem bielizny osobistej, odzieży, jej naprawę oraz

praniem i dezynfekcją bielizny pościelowej.
11. Pokoje mieszkańców, korytarze i inne pomieszczenia Domu są utrzymywane w czystości przez pracowników
zatrudnionych na stanowiskach pokojowych.
12. Wykonywane są następujące prace:


Sprzątanie, odkurzanie, mycie okien, podłóg, wietrzenie , ścieranie kurzu, mycie sanitariatów, pastowanie i
froterowanie.



Dezynfekowanie bieżące i końcowe.

13. W pomieszczeniach wymienionych w pkt. 11 czynności sprzątania wykonuje się codziennie lub w zależności od potrzeb.
§5
14. Procedura wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.02.2013 r. Traci moc załącznik nr 1 do
Uchwały Nr 60/12/2010 z 17.12.2010r.
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