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                                                  PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE LUCRU 

 

Structura CPIAAM 

 

COD POL: POL-CPIAAM-03 

 

Ediția II 

 

Revizia – 

 

PREVENIRE ȘI COMBATERE A VECTORILOR 

 

1. Scopul procedurii de lucru 

Stabilește modalitatea utilizată pentru previnirea, detectarea şi luarea masurilor necesare pentru 

eradicarea dăunătorilor -vectori de boli transmisibile. 

2. Domeniul și grupul tință pentru aplicarea procedurii de lucru 

 Procedura se aplică tuturor operaţiilor de dezinsecţie şi deratizare desfăşurate în cadrul 

Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi Prevederile prezentei proceduri se aplică de către asistenta 

medicală care asigură administrarea oxigenului. 

 

3. Modul de lucru 

3.1. Generalitati: 

* Procedura  implementează practicile de prevenire, detectare și eradicare a dăunătorilor –vectori de boli 

transmisibile. 

 

3.2 Reglementări aplicabile activităţii procedurate: 

 Ordin M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si control al 

infectiilor asociate asistenţei medicale in unitatile sanitare; 

 Ordinul M.S. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 

sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de 

evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru 

dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice 

în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei. 

 

3.3. Modalitati, etape, tehnici de lucru: 

1. Prevenirea infestării cu vectori: 

 Clădirile trebuie menţinute în stare bună de întreţinere, prevenind astfel accesul dăunătorilor şi 

eliminand locurile de adăpostire. 

 Clădirile se inspecteaza periodic de catre responsabilii de întreţinere şi reparaţii, care sesizează 

inclusiv aspectele legate de accesul dăunătorilor  

 Orificiile, canalizarea şi alte locuri prin care dăunătorilor pot avea acces, trebuie menţinute 

acoperite. 

 Orice acumulări de deşeuri pot atrage dăunători. Containerele de gunoi trebuie să fie bine 

acoperite, gunoiul îndepartat la timp şi corect. 

 Trebuie asigurată etanşeizarea uşilor şi ferestrelor cu plase de sârmă 

 La uşile exterioare ale Blocului Alimentar se vor instala perdele de aer, sau dispozitive electrice 

de atragere şi omorare insecte de tip „fly killer” 
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 Se vor aplica insecticide pe pereţii exteriori din jurul uşilor, platformelor, geamurilor operabile, 

iar pentru insecte târâtoare se vor amplasa momeli cu lipici 

 Sitele de la ferestrele operabile şi de la ventilatoare vor împiedica sau vor reduce posibilitatile de 

acces a dăunătorilor; sitele trebuie sa aiba ochiuri de max. 2 mm 

 Prezenţa animalelor în curtea spitalului va fi interzisă. 

 Rigolele vor fi acoperite cu site sau gratare. 

 Se vor folosi furnizori agreaţi pentru operaţiuni de dezinsecţie sau deratizare,  

 se vor verifica toate recepţiile de materii prime, materiale sanitare şi ambalaje pentru a observa 

eventualele semne de infestare. 

 

 

 

2. Monitorizare si detectare 

 Se va respecta programul documentat pentru combaterea dăunătorilor, elaborat de personal 

specializat in domeniu,  

 Programul trebuie să definească localizarea şi identificarea momelilor, a aparatelor pentru captat şi omorat 

insecte şi va include frecventa de monitorizare şi actiunile corective. 

 Se va respecta frecvenţa de inspectie şi lista de verificare a obiectivelor vizate (punctele 

probabile de intrare a dăunătorilor, posibile surse de hrana sau apă, găuri de rozatoare, poteci de 

deplasare, locuri ce prezinta semne de infestare-excremente, insecte moarte, pene, etc). 

 

3. Eradicarea 

Eradicarea dăunătorilor se va face numai de catre personal specializat, pe baza unui program de 

combatere. 

4.Responsabilităţi şi răspunderi: 

Managerul spitalului: 

 răspunde de asigurarea bugetară şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor cuprinse în 

planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei 

medicale; 

 asigura resursele necesare pentru planificarea şi efectuarea activitatilor de dezinsecţie/deratizare şi pentru 

instruirea personalului 

 angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate; 

 

Serviciu Tehnic-Administrativ: 

 asigură şi raspunde de aprovizionarea unitatii cu materiale necesare în întretinerea stării de igienă 

a instituţiei spitaliceşti şi prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

 asigură şi raspunde de starea de funcţionare a instalaţiei de aprovizionare cu apă, de încălzire, a 

instalaţiilor electrice, evacuarea reziduurilor solide şi lichide, a instalaţiilor sanitare, spalatoriei, 

blocului alimentar şi ia toate măsurile pentru remedierea imediată a defecţiunilor ivite; 

 Contractează servicii de dezinsecţie şi deratizare cu unităţi specializate şi autorizate cu acest obiect 

de activitate 

 stabileşte împreună cu reprezentatul furnizorului de servicii Programul anual de 

dezinsecţie/deratizare şi urmareşte realizarea lui 

 analizează eficienta activităţilor de dezinsecţie deratizare şi a soluţiilor şi a momelilor utilizate.  

 urmăreşte modul de realizare a acţiunilor de dezinsectie/deratizare; 

 

Compartimentul pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale-

CPIAAM 

 organizeaza activitatea de supraveghere a activităţilor de dezinsectie/deratizare şi raporteaza 

managerului rezultatele verificarilor şi actiunile corective propuse  

 verifică şi aproba programul anul de dezinsecţie şi deratizare; 

 analizeaza impreuna cu Serviciul Administrativ şi cu managerul eficienţa soluţiilor de 

dezinsectie/deratizare, eficienţa activităţilor şi a masurilor corective propuse; 

Agentul DDD: verifică periodic staţiile de intoxicare şi sesizează prezenţa sau absenţa rozatoarelor moarte. 

 

Asistenta şefa de pe secţie: 

 controlează respectarea măsurilor de prevenire a infestării cu vectori 
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 sesizează Compartimentul de Prevenire şi Control a infecţiilor asociate asistenţei medicale de 

prezenţa vectorilor şi a rozatoarelor 

5.Anexe/înscrisuri: 

Anexa 1: Program anual de dezinsecţie / deratizare a Spitalului de Pneumoftiziologie Galați 

Anexa 2 Proces verbal de receptie lucrare dezinsecţie-deratizare     

Anexa 3: Fişa de verificare staţii de intoxicare 

Anexa 4: Listă de difuzare 

Anexa 5: Tabel de luare la cunostinta si instruire 

 

 

 

6.Motivul elaborării prezentei proceduri de lucru: 

6.1. Respectarea prevederilor legale in vigoare. 

6.2. Aplicarea practicilor adecvate . 

 

Indicator- efectuarea  controalelor specifice din partea CPIAAM. 

                 -nr.dezinsecții/deratizări/an calendaristic 


