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APLINKOS (PATALPŲ, DAIKTŲ, ĮRENGINIŲ) PAVIRŠIŲ VALYMO IR DEZINFEKCIJOS 

PROCEDŪRA 

 

PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITIS 

• Procedūra skirta užtikrinti kokybišką ir tinkamą aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių 

valymo ir dezinfekcijos tvarką VšĮ Sudoku (toliau – Įstaiga). 

• Procedūra vadovaujasi Įstaigos darbuotojai, atliekantys Įstaigos aplinkos patalpų, daiktų, 

įrenginių paviršių valymą ir dezinfekciją. 

ATSAKOMYBĖ 

• Už saugų ir kokybišką Įstaigos aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių paviršių) valymą ir 

dezinfekciją atsako Įstaigos darbuotojas, atliekantis patalpų, daiktų, įrenginių paviršių valymą ir 

dezinfekciją.  

PRIEMONĖS 

Vienkartinės šluostės, dezinfekcinės priemonės, pramoninės gamybos valymo priemonės 

(biocidai), skirtos paviršių ir prietaisų valymui ir dezinfekcijai, kitos valymo ir dezinfekcijos 

priemonės (nukalkinimo priemonė praustuvėms, stiklų valiklis), patalpų valymui skirtos priemonės 

(šluostės, šluota, šluotos apmovas, kibiras, dozavimo indai), šiltas vandentiekio vanduo. Patalpas 

valantis darbuotojas turi dėvėti veido kaukę, pirštines darbui su cheminėmis medžiagomis, chalatą 

(gali būti prisijuostė), akių apsaugą (akiniai arba veido skydelis). Esant stipriai užterštai aplinkai 

papildomai naudojami ir kepuraitė. 

METODIKA 

• Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršiai turi būti švarūs (be akivaizdžiai matomų 

užteršimų: dulkių, valymo, dezinfekcijos medžiagų likučių ir pan.), lengvai valomi ir dezinfekuojami, 

atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms. 

• Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių paviršių) valymui ir dezinfekcijai naudojami teisės aktų 

nustatyta tvarka  valymo dezinfekcijos priemonės. Darbuotojas atliekantis aplinkos patalpų, daiktų, 

įrenginių paviršių valymą ir dezinfekciją pasirašytinai supažindinamas su cheminių medžiagų saugos 

duomenų lapuose ir naudojimo instrukcijose nurodyta informacija ir privalo griežtai laikytis juose 

nurodytų saugos taisyklių. 



• Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršiai valomi šiltu vandeniu ir pramoninės gamybos 

valymo priemonėmis, jų tirpalais, paruoštais pagal jų gamintojų instrukcijas. Nuolatinis aplinkos 

(patalpų, daiktų, įrenginių) valymas arba valymas ir dezinfekcija atliekami šia tvarka: pradedama nuo 

švariausių patalpų ir užbaigiama nešvariausiose patalpose (tualetuose), valomi arba valomi ir 

dezinfekuojami baldai, įrenginiai, aplinkos daiktų paviršiai, baigiama grindimis. 

VALYMO BŪDAI 

1. Nuolatinis aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) valymas arba valymas ir dezinfekcija 

atliekami Įstaigos aplinkos valymo ir dezinfekcijos plane numatytu laiku ir šia tvarka: 

1.1.Vienkartine šluoste (gali būti vienkartinis popierinis rankšluostis/ servetėlė), sudrėkinta 

dezinfekcijos priemone, valomi visi paviršiai: 

1.1.1. koridoriuose: palangės, jungikliai, rankenos; 

1.1.2. virtuvėje: stalo, spintelių, šaldytuvo,  orkaitės ir kiti liečiami paviršiai, palangės, kėdės, 

rankenos, jungikliai; 

1.1.3. laiptinėje: palangė, durų rankenos, jungikliai, turėklai; 

1.1.4. užsiėmimų kambaryje: palangės, stalviršiai, durų rankenos, jungikliai, televizoriaus 

pultas, organizacinės technikos ir kiti liečiami paviršiai). 

1.1.5. darbuotojų kabinete: palangės, stalviršiai, spintų ir durų rankenos, jungikliai, 

televizoriaus pultas, organizacinės technikos (klaviatūros, kompiuterio pelės, kopijavimo aparato) ir 

kiti liečiami paviršiai. 

1.1.6.  tualeto patalpose:  tualeto, kriauklės, spintelės paviršiai ir rankenos. 

1.1.7. grindys visose patalpose valomos naudojant šiltą vandenį ir dezinfekuojantį ploviklį.  

1.1.8. Iš šiukšliadėžių turi būti surenkamos šiukšlės, popierius, pakeičiami šiukšlių maišeliai; 

1.2. Nuolatinis patalpų valymas ir dezinfekcija atliekamas: kasdien 8.00 val.;10.00 val.; 15.00 

val.; 18.00 val.;. Kojų kilimėlis prie lauko durų dezinfekuojamas naudojant purkštuvą su 

dezinfekciniu skysčiu 

2. Pagrindinis aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymas arba valymas ir 

dezinfekcija, atliekami šluostymo, plovimo būdais Įstaigos aplinkos valymo ir dezinfekcijos plane 

numatytu laiku ir šia tvarka: 

2.1. Pradedama nuo švariausių patalpų ir užbaigiama nešvariausiose patalpose (tualetuose), 

atitraukiami baldai, įrengimai, visų aplinkos daiktų paviršiai valomi ir dezinfekuojami pradedant nuo 

viršaus ir einant iki apačios, baigiama grindimis. 

2.2. Vienkartine šluoste (gali būti vienkartinis popierinis rankšluostis/ servetėlė), sudrėkinta 

dezinfekcijos priemone nuvalomi visi paviršiai, nurodyti šio plano 1.1.1.-1.1.1.8 punktuose. 



2.3. Langai valomi specialiomis langų valymo priemonėmis, įrankiai turi nebraižyti valomo 

stiklo. 

2.4. Šiukšlių dėžės išvalomos ir dezinfekuojamos. 

2.5. Grindys visose patalpose valomos naudojant šiltą vandenį ir dezinfekuojantį ploviklį. 

2.6. Pagrindinis patalpų valymas ir dezinfekcija atliekamas kiekvieną penktadienį (išskyrus 

langų valymą). 

2.7. Išvykus paslaugos gavėjui valomas ir dezinfekuojama patalpa, kurioje lankėsi. 

VALYMO INVENTORIAUS NAUDOJIMAS 

• Atliekant aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymą ir dezinfekavimą inventorių 

būtina naudoti pagal naudojimo instrukcijas ir paskirtį. 

• Šluostes ir šluotų apmovus keisti po vienos patalpos valymo / dezinfekcijos. 

• Daugkartinio naudojimo šluostės (skudurai), šluotų apmovai po panaudojimo turi būti 

kruopščiai išplauti, po to mirkomi dezinfekcijos valomajame tirpale, skalaujami, išdžiovinami ir 

naudojami pakartotinai. 

• Tualetams valyti, dezinfekuoti turi būti atskiras paženklintas valymo ir dezinfekcijos 

inventorius. 

 

 

 

 

 

 DEZINFEKCIJOS 
OBJEKTAS  

 

PRIEMONĖ,  
KONCENTR

ACIJA  

PROCEDŪROS 
PERIODIŠKUMAS  

 

VALYMO IR 
DEZINFEKCIJOS 

BŪDAS  

 

VYKDYTOJAS  
 

 

Higieninis 

RANKOS  
Plovimas  

SMDsoap 
 

Prieš ir po darbo,  

vizualiai suteršus, 

prieš užsidedant ir 
nusimovus 

vienkartines 

pirštines, prieš 

tiesioginį 
kontaktą ir po 

kontakto su 

asmeniu, 
pasinaudojus 

tualetu  

Rankas kruopščiai 

muiluoti ne 

mažiau 15-20 
sek.(ypač riešus, 

tarpupirščius, 

pirštų galiukus ir 

nagus, nykščius), 
plauti po tekančiu 

vandeniu pirštų 

link ir sausinti 
individualiai 

priskirtu 

rankšluosčiu, 
vienkartiniu 

rankšluosčiu ar 

servetėlėmis  

 

Visi 

darbuotojai ir 

paslaugų 
gavėjai  

 



 

RANKOS  
Higieninė 

antiseptika 

Dezinf care 

Nr.1  
 

Prieš ir po 

procedūros, prieš 

užsidedant ar 

nusiimant 
asmenines 

apsaugos 

priemones 
(pirštines, 

apsaugines 

kaukes ir pan.), 
po sąlyčio su 

užterštais daiktais, 

paviršiais  

 

Dezinf care Nr.1 

naudojamas 

neatskiestas. 

Naudojant 
preparatą 

higieninei rankų 

dezinfekcijai, 
švarias, sausas 

rankas sudrėkinti 

3-5 ml Dezinf 
care Nr.1, kad 

rankos būtų 

drėgnos ir 

sukamaisiais, 
trinamaisiais 

judesiais 

kruopščiai trinti į 
odą, kol priemonė 

išgaruos  

 

Visi 

darbuotojai ir 

paslaugų 

gavėjai  
 

 

PAVIRŠIAI, 

DARBO VIETA 

IR ĮRANGA  
 

DEQUAD 
 

Kasdien 5 kartus 
per dieną ir esant 

poreikiui  

 

Paviršius, ar 
inventorius 

apipurškiamas ir 

nuvalomas 
paruoštomis 

naudoti 

servetėlėmis. 

Tirpalas atskiestas 
(50-100 ml – 5 l 

vandens).  

 

Visi 
darbuotojai ir 

paslaugų 

gavėjai  
 

 

KIETAS 

INVENTORIUS  
(telefonai, 

stalviršiai, durų 
rankenos ir kt.)  

DEQUAD 
 

Kasdien 5 kartus 

per dieną ir esant 

poreikiui  

 

Paviršius, ar 

inventorius 

apipurškiamas ir 

nuvalomas 
paruoštomis 

naudoti 

servetėlėmis.  
Tirpalas atskiestas 

(50-100 ml – 5 l 

vandens).  

Visi 

darbuotojai ir 

paslaugų 

gavėjai  
 

 

SANITARINIAI 

ĮRENGINIAI  
(unitazai, 

plautuvės, ir kt.)  

ACE 

clasicHygien

eFiber Care  
 

Kasdien,  
užteršus 

biologiniais 

skysčiais - tuoj 
pat  

Valyti tirpalu arba 
tirpalu suvilgyta 

šluoste  

 

Visi 
darbuotojai ir 

paslaugų 

gavėjai  
 

 

PATALPOS  
(sienos, grindys, 

durys ir kt.)  

ACE 

clasicHygien

eFiber Care  
 

Pagrindinio 

valymo metu,  

užteršus - tuoj pat  

Valyti tirpalu 

dviejų šluosčių 

būdu. 
Naudojamas 

dviejų kibirų 

metodas: 
pirmajame kibire 

pagaminti tirpalą, 

o į kitą pripilti 

Visi 

darbuotojai ir 

paslaugų 
gavėjai  

 



vandens. 

Skuduras 

merkiamas į 

pirmąjį kibirą, 
pavalius 

plaunamas 

antrajame kibire 
su vandeniu. 

Toliau skuduras 

merkiamas į 
pirmąjį kibirą ir 

valomas naujas 

plotas.  

 

 

Stiklai-(langų ir 

durų stiklai, 

laiptinės turėklų 

stiklas.)  
 

Higėjaprofe

sional stiklo 

ploviklis  
 

Susiteršus, ar 

pagrindinio 

valymo metu  

Langų stiklai 
valomi 3 kartus 

per metus  

Paviršius 

apipurškiamas ir 

nuvalomas 

paruoštomis 
naudoti 

servetėlėmis  

 

Visi 

darbuotojai ir 

paslaugų 

gavėjai  
 

 

PATALPŲ IR 

INVENTORIAU

S 

PAGRINDINIS 

VALYMAS IR 

DEZINFEKCIJ

A  
 

DEQUAD 
 

Kiekvieną 

šeštadienį  

 

Paviršius 

dezinfekuojamas 

apipurškiant 

tirpalu  
ir nuvaloma arba 

nuvalomas tirpalu 

impregnuota 
servetėle  

Visi 

darbuotojai ir 

paslaugų 

gavėjai  
 

 


