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SORTAREA ȘI SEPARAREA

FINISAREA TRANSPORTUL RUFELOR CURATE DEPOZITAREA
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• La manipularea rufelor murdare trebuie purtate șorțuri și mănuși 
de plastic.

• Nu așezați niciodată lenjeria pe podea sau pe altă suprafață ce nu 
are această destinație.

• De pe rufele  foarte murdare trebuie îndepărtate depunerile solide 
înainte de a fi introduse în punga relevantă pentru transportul la 
spălătorie.

• Verificați ca articolele de îmbrăcăminte să nu conțină obiecte.      
Atenție la eventualele obiecte ascuțite. 

• Lenjeria murdară și infectată trebuie pusă într-o pungă solubilă  
roșie, ce trebuie apoi introdusă într-un sac impermeabil pentru 
transport la spălătorie.

• Nu deschideți niciodată pungile roșii după ce au fost sigilate

• Întotdeauna spălați, dezinfectați și uscați bine mâinile după 
manipularea lenjeriei murdare.

• Toată lenjeria și îmbrăcămintea trebuie transportate imediat, în 

căruciorul special destinat, de-a lungul unui traseu prestabilit, 

pentru evitarea contaminării altor zone.

• Sacii de rufe trebuie să fie sigilați sau legați bine și nu trebuie să fie 

umpluți la mai mult de 2/3 din capacitate.

• În vederea separării se recomandă folosirea sacilor textili sau din 

plastic, după caz.

• Dacă se folosesc saci din material textil, aceștia trebuie spălați 

împreună cu conținutul lor.

• Orice articol foarte murdar trebuie prespălat.

• Toată lenjeria trebuie procesată utilizînd un ciclu de spălare corespunzător tipului său de 

țesătură și nivelului de murdărie.

• Pentru lenjerie foarte murdară sau infectată trebuie utilizat un program cu temperatură 

ridicată,ce menține temperatura încărcăturii la 71°C timp de cel puțin 3 minute.

• Rufele nu trebuie să aibă mirosuri reziduale. Dacă rămân mirosuri uleioase sau grase, 

acestea vor fi spălate din nou.

• În spălătorie trebuie organizate trasee de transport pentru rufe murdare separat de cele 

pentru rufe curate, pentru a se evita recontaminarea.

• Uscarea trebuie să aibă loc imediat după 

spălare, pentru a reduce orice risc de 

recontaminare.

• Odată ce articolele sunt uscate și răcite, 

îndepărtați-le imediat din uscător.

• Îndepărtați scamele și praful de filtrele de intrare 

și de evacuare.

• Lenjeria trebuie finisată prin călcare, 

împăturire și încărcare într-un cărucior de 

lenjerie curată.

• Asigurați-vă că lenjeria și prosoapele nu 

sunt șifonate sau greșit împachetate cât 

sunt calde.

• Lenjeria curată trebuie returnată în dulapul 

curat pentru depozitarea lenjeriei, gata 

pentru următoarea utilizare.

• Transportul ar trebui să aibă loc pe o rută 

prestabilită, pentru a evita re-contaminarea.

• Lenjeria curată trebuie depozitată imediat 

după terminare. Toate rafturile trebuie să fie 

din plastic sau metal, pentru a reduce riscul 

de adăpostire a potențialilor germeni.

• Evitați depozitarea prelungită a lenjeriei și 

asigurați utilizarea acestora pe sistemul 

„primul intrat – primul ieşit”.


