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 חיטוי חללים מפני זיהומים  - 192נ. מס'  נוהל עבודה

 

 : כללי .1

, וקורשתות שי, מוסדות ציבורייםמיועדת לה  זיהומיםוירוסים ו מפני חיטוי חללים לשיטה ה הנוהל מגדיר 1.1

 ורה ועוד. חקלאות, תחבענף המזון, 

 .תפעול כ"למנכ"ל, סמנ הינם:   חיטויהאחראים לבקרה ופיקוח על ביצוע  1.2

ע קצועל מבוהדרכה ע"י  אשר עברו הכשרה  מתבצע ע"י העובדים המתפעלים את הציוד הספציפי,החיטוי   1.3

 .  תחוםב

 

 : פעולות לביצוע .2

 :  הבאים  כללי הבטיחותקפיד על יש לה 2.1

אזור של מלא כוללת איטום   םליפת הגנה מוגדרת לכימיקליללבוש חחובה   החיטויבמשך כל תהליך  •

 ניים. יהפנים והע

 שופים. מזון חמוצרי  סרסאין ל •

 :חיטוי ת ל יצוע פעילות מקדימוב 2.2

 . יש לסלק מוצרי מזון חשופים מרחבי האתר •

 . חיםה והמשטסביבהבאופן המאפשר מגע של חומר החיטוי בכל יש לפזר ציוד   •

 : מהלך החיטוי  2.3

 .  בלחץ גבוה , במיכל ריסוס ייעודי המאפשר ריסוסותוראתמיסת חיטוי בהתאם להיש להכין  •

 .רצפה, שולחנות עבודה, חלונותקירות, על גבי משטחים,  :האתר בכל רחבייש לרסס   •

שתמש בידית הארכה המובנית במיכל  יש לה  כדוגמת פינות תקרה, על מנת להגיע למקומות גבוהים •

 הריסוס.  

 חיטוי מלמעלה כלפי מטה.   יש לבצע קירות ורצפה: •

 .  וכלפי חוץ ם באתר,הריסוס יתבצע תחילה באזורים פנימיי •

 : םחד באזורים הבאירסס באופן מיולש י •

 , דלתות ומשטחים(. מסדרון) אזורים המשמשים כנקודות מעבר של עובדים וציוד .1

 ת. כונופתורי ציוד ומידיות, כ .2

 .  , כפתורי ציוד ומכונותשעון נוכחות, קופות  רים משותפים לעובדים:מכשי .3

  ידיות דלתות וחדרי קירור. ,זה במדרגותיידיות אח, ידיות של עגלות .4

 ם אישיים של עובדים. בשה, תאי דרי הלציוד אישי: מלתחות וחאזורי אחסון  .5

 . מסעדי כיסאותחדרי ישיבות, :  משרדים .6

   ם, עמדות סניטריות. סלות, כיורי יטריים: א כלים סנ  .7

 תורים.  ידיות, מוטות וכפ ם תפעוליים: הגה,רכבי .8

 

  :לביצוע הנוהל אחריות .3

 יעקב שלומי  :למנכ" •

 ד דביר דו :פעולסמנכ"ל ת •

 ה גיביוטכנולולזר, מהנדסת  ה: שירבטיחותיועצת  •

 


