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2. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea,
dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și
interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și
dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de
nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de
suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și
eficienței procesului de sterilizare
3. Ordin nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a metodologiei de
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Tematica
1.Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor
asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
- Anexa 4
2. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea
în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a
eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în
funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care
urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare:
- Anexa nr.1
- Anexa nr.3
3. Ordin nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea
deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională
de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
- Anexa 1: Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale, cap.IIDefinitii.
4. Norme privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale.
5. Responsabilitatile lucratorilor de spalatorie.
6. Sortarea lenjeriei.
7. Atributiile de baza ale partilor resposabile de asigurarea calitatii serviciilor de spalatorie.

8. Cantarirea lenjeriei.
9. Procesul de spalatorie.
10. Stoarcerea lenjeriei.
11. Uscarea lenjeriei.
12.Calcarea lenjeriei.
13. Depozitarea si transportul lenjeriei.
14. Predarea lenjeriei.
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