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TÁJÉKOZTATÁS

semmelrYei§ Egyetemhez tartozó klinikálr/intézetek Yezetői, gazdasági v€zetői részére

Tisztelt szervezeti egység vezetd / galdasági r ezetó Úrhölgy / Í rl

EZ úton szeretnérn lájékoztatni a betegellátassal foglalkozó egységekben keletkező fertózó textíliák tisáítáSi
rendjéról.
A Semnrelweis Egyetem Kórházhigiénés osáály Infekciókontroll kézikőn}Yében fogla]tak szeíint a betegel_
|átássál foglalkozó €gy§égekben keletkező §zennye§ ruhákat/textíliákat az intéalények számára hasaá,
latra bocsátott textil z§ákokban §zabad c§ak gyűjteni és a mosodába szállittatni, Ez a]ó] kivéte]t képeznek
azon fertőzó betegekkel éríntkezó ruhák/textiliák. melyek az lnfekciókontroi1 Kézikónyv SE-HYG_MU-o8_
aS ..Problónrakórokozók" címú munkautasitásban lbglaltatnak, Ezen szennyes ruhák/textíliák gyűjtésével
kapcsolatban ez SE_HYG_MU_08_aS munkautasítáSban leírtak szeTjnt ke]1 eljárni, A szennyes ruhá-
kat/textíliákat gytútó texti1 zsákokat .,Fertózó" felirattal elláhi szintén nem negengedett, amennyiben aá aZ
SE,HYG-MU_os_as nunkautasítáS külőn nem en]íti,

Felhívom a figyelnret, hogy a senrmellveis Egyetem betegellálássa] íog]alkozó egységeiben keletkező szeny-
nye§ ruhákat/textiliákat TILOS á sárga, fertőzó veszelyes hulladék gyűjtésér€ szolgáló nűanyag zsá-
kokban gyűjteni és mosodába töténó szállítáSta átadni. A sátga, fertőZó veszélyes hulladékok gyújtéSére
szolgáló műanyag zsákokba csak az 1/2002, (I.] ],) EtiM rendeletben ibglalt egészségügyi intézményekben
keletkezó hulladékoket szabad gyűjteni.

A Semmelweis Egyeten szolgáItatási szabályzat 3.].l, Textiltisaitás pontja alapJárl ,J íe!ílíd higié és
tiszlaságáüak yédeIme éfdekében tibs az Üzembefertőző beteg ruházatát a többí betegruházattal beküldeni."

A Központi Logisztikai osztály a kliniká,k és a szervezeti egységek á]tal öSszekészített fertóZött textíliákat
zárt zsákokban (nem sárga nejlon), a megfeleló kiséró dokumentációval (nunkaigényló lap) e lláwa - hétfőn_
ként 10 órakor elszáIlítja aZ Egyetem Fertótlenítő Allomására, majd a kezelt ruhák visszaszállitásra kerüln€k.
A szállitási igényt a Központi Logisaikai osáál}, loqisztika.b]szi/Osenmeltleis-Univ,hu címen kell jelezni
hétfó 9 óráig.
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íeítózó textiliák fent enlített tisáítási rendjévelKérem, szíveskedjen tájékoztatni az órintett kollégákat a
kapcsolatban,
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