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PENTRU EXAMENUL DE OCUPARE A POSTULUI DE SPĂLĂTOREASĂ 

1.0MS 1025/2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie pentru unităţile 
medicale: 

2.0MS 1226/2012 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. (Cap. II, III, IV, V,VI, VII). 

3.0MS 1761/03.09.2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 
sterilizarea în unităţile sanitare publice · şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de 
curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru 
dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării 
procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia 

Anexa I-cap I,II,III-art 8,9, 10,11 , 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 ; 
Anexa III; 

4. OMS 1101/30.09.2016-Norme de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 
asistentei medicale în unităţile sanitare. 

Anexa3 
Anexa4 



TEMATICA 

1. Circuitul lenjeriei 
- Definiţii; 

- Sortarea lenjeriei; 
- Cântărirea lenjeriei; 
- Procesul de spălare; 
- Stoarcerea lenjeriei; 
- Uscarea lenjeriei; 
- Călcarea lenjeriei; 
- Depozitarea şi transportul lenjeriei curate; 
- Responsabilităţi ale personalului încadrat în serviciul de spălătorie. 

2. Gestionarea deseurilor rezultate din activitătile medicale 
' ' 

- Ambalarea deseurilor 
' 

- Depozitarea temporara 
- Transportul deşeurilor rezultate din activităţile medicale din incinta spitalului 

3. Decontaminarea mediului de spital 
a. Norme tehnice privind curăţarea- dezinfecţia în unităţile sanitare; 
- Definirea următorilor termeni : curăţarea, dezinfecţia, produse biocide, substanţe active, 
produs detergent-dezinfectant, antiseptic, dezinfecţie de nivel înalt, mediu şi scăzut; 
b. Reguli generale în aplicarea programului de curăţare; 
- Curăţenia-dezinfecţia curentă 

- Curăţenia-dezinfecţia ciclică 
- Criterii de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante 

4. Modalităţi de prevenire şi control al riscului pentru accidente cu expunere la sânge(AES) 
şi a altor tipuri de expunere profesională 
Precauţiuni Universale (PU) 

- Conceptul de PU 
- Scopul aplicării 
- Reguli de bază în aplicarea PU 
- Utilizarea echipamentului adecvat 
- Categorii de bariere utilizate pentru aplicarea PU 
- Igiena mâinilor 
- Metode de prevenire a AES şi a altor tipuri de expunere profesională 


