
Pytanie: -   Chciałabym zapytać o pomieszczenie socjalne dla 

pracowników C.S. Obecnie mamy to pomieszczenie na 
zewnątrz centralnej /po drugiej stronie korytarza/ Po 
zaplanowanym remoncie oddziału SOR dowiedziałam się, 
że mamy mieć wspólne pomieszczenie z wszystkimi 
pracownikami SOR’u włącznie z zespołami wyjazdowymi. 
Jak  przekonać zarząd aby odstąpił od tego pomysłu. 
 

Odpowiedź:  
 

Ze względów epidemiologicznych, utrzymania żądanej czystości w 
C.S.  czystości w znaczeniu ochrony proceduralnej w reprocesowaniu 
wyrobów medycznych, w szpitalach zakwalifikowanych do różnych 
poziomów bezpieczeństwa biologicznego (Biosafety Levels – BSL od 1 do 
4) obowiązują różne rygory higieniczno epidemiczne. Ponadto C.S. ma 
też strefy higieniczne reprocesowania wyrobów i tzw. rygory higieniczne 
reprocesowania. Powołując się na Rozporządzenie Ministra Zdrowia i 
Opieki Społecznej z dnia 26 czerwca 2012r Dz. U. Nr 12, poz.739 w 
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pod 
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą, na  Rozdział V w dziale X KP a 
także stosowaniem odzieży ochronnej Dział X, Rozdział IX art. 2376 do 
23710, na Ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2008r. Nr 234, poz. 
1570) o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi –  znowelizowaną Ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz 
ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 892), Akt 
wykonawczy - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z 2014 r. poz. 
619, 1138)i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w 
sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających 
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu 
przechowywania tej dokumentacji (Dz.U. 2010 nr 100 poz. 645), 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie 
zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w 
obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i 
chorób zakaźnych (Dz.U. 2010 nr 100 poz. 646), dalece 
nieuprawnionym jest powodowanie stałego kontaktu wspomnianych w 
pytaniu grup zawodowych. Ponadto należy uwzględnić ogólnoświatowe  
oraz krajowe wytyczne dot. zasad  organizacji strukturalnej CS, które 
stanowią o  wyłączeniu CS, jako niezależnej enklawy w strukturze 
szpitala.  



Pokój socjalny w C.S. powinien znajdować się w strefie czystej, aby 
pracownicy wychodząc na przerwę śniadaniową nie stykali się z 
„brudnymi” materiałami i osobami. Wychodzenie poza sterylizatornię 
wymaga przebrania się w oddzielne ubranie służbowe. Wspólny pokój z 
pracownikami SOR’u i personelem zespołów wyjazdowych niesie 
szczególne ryzyko. 
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