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STANOWISKO KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ
ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie wydawania poleceń dokonywania dezynfekcji (odkażania)
MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury w uzupełnieniu stanowiska
Komisji Międzyzakładowej z dnia z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie powierzania urzędnikom i innym
pracownikom sądów i prokuratury prac poniżej kwalifikacji i z pominięciem przepisów prawa pracy –
w związku z upowszechniającą się praktyką wydawania zarządzeń i wpisywania do zakresów
obowiązków polecenia wykonywania dezynfekcji (odkażania) – przedstawia, co następuje:
Polecenia sformułowane w taki sposób, że nakazują pracownikom wykonywanie czynności
dezynfekcji (odkażania) budzą zastrzeżenie zarówno na gruncie prawa pracy, jak
i obowiązujących zasad sanitarnych i epidemicznych oraz aktualnego stanu wiedzy i dorobku
nauki.
I.
Jest to szczególnie wyraźne, jeżeli weźmie się pod uwagę, że wydanie polecenia o dezynfekcji w takiej
formie nie uwzględnia kwestii sanitarnych i aktualnego stanu wiedzy, zgodnie z którymi dezynfekcja
(jeżeli ma być faktycznie skuteczna) musi być wykonywana zgodnie z określonymi zasadami, a po
drugie w sposób zabezpieczający osoby ją wykonujące i wszystkie inne osoby, które mogą mieć
kontakt z materiałem zakaźnym – przed ekspozycją na patogeny.
II.
Organizacja związkowa podnosi, że dezynfekcja to zespół czynności mających na celu redukcję
mikroorganizmów chorobotwórczych do bezpiecznego poziomu. Aby dezynfekcja była skuteczna
powinna być́ przeprowadzana z określoną częstotliwością̨ i w określony sposób.
Pracodawcy w wydawanych poleceniach w żaden sposób nie wskazują sposobu przeprowadzania
dezynfekcji i materiałów oraz narzędzi, które mają do tego być stosowane.
III.
Dezynfekcję i mycie powierzchni należy przeprowadzać wg opracowanej procedury mycia
i dezynfekcji powierzchni. Z pewnością jednak wszelkie materiały i narzędzia, które mogą mieć
potencjalny kontakt z patogenem, powinny być używane tylko jeden raz i muszą być́ wykonane
z takiego materiału, aby mogły być́ poddane dezynfekcji termicznej lub innej oraz powinny być
w ten sposób dezynfekowane – o ile nie są jednorazowego użytku.
Sprzęt do dezynfekcji powinien być́ przechowywany w wyznaczonym miejscu suchym i czystym.
Personel sprzątający powinien zmieniać́ ubrania na czyste tj. wyprane i wydezynfekowane termicznie
lub termiczno-chemicznie codziennie i wg potrzeb.
Powierzchnię dezynfekuje się̨ po myciu (musi być́ sucha) lub stosuje się̨ jednostopniowy proces mycia
i dezynfekcji (z użyciem środka myjąco-dezynfekującego).
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IV.
W celu zobrazowania skrajnego poziomu redukcji problemu w wydanych poleceniach, organizacja
związkowa zwraca pomocniczo uwagę na to, że przede wszystkim:
- dezynfekowaną powierzchnię należy dokładnie zmyć́ roztworem, stosując czyste zmywaki
(jednorazowe lub wielorazowego użytku po prawidłowych procesach prania, dezynfekcji i suszeniu);
zmywak (nakładka mopa) po użyciu umieścić́ w odpowiednim worku i przekazać́ do dezynfekcji
i prania;
- czyszczenie i dezynfekcja powierzchni zanieczyszczonych potencjalnie niebezpiecznym materiałem
muszą być́ wykonane z zastosowaniem odpowiednich środków, czyli preparatami z aktywnym
chlorem;
- rozlany materiał biologiczny (krew, mocz, plwocina, ślina – co potencjalnie możliwe jest w czasie
rozpraw) należy zebrać papierowym ręcznikiem i wrzucić do worka na odpady zakaźne; następnie
zabrudzone miejsce zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym i umyć;
- zanieczyszczenia stałe zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w postaci np. aerozolu, zebrać
papierowym ręcznikiem i wrzucić do worka na odpady zakaźne; następnie powierzchnię zmyć
roztworem detergentu;
- jeżeli na powierzchni są̨ kawałki szkła lub inne ostre przedmioty, należy zebrać je pincetą i umieścić
w odpornym na mechaniczne uszkodzenia i przemakanie pojemniku na odpady zakaźne (pincetę
zdezynfekować).
Z pewnością personel wykonujący dezynfekcję i czyszczenie powierzchni zanieczyszczonych krwią̨ lub
innymi płynami ustrojowymi musi stosować środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawice, fartuch,
okulary ochronne). Niezbędny jest pojemnik na odpady, w którym należy umieścić wszystkie użyte
w tym postępowaniu materiały.
Do dezynfekcji powierzchni o różnym stopniu zagrożenia należy stosować pojemniki ze środkiem
dezynfekcyjnym i zmywaki przeznaczone do określonego celu (różniące się̨ kolorem).
V.
Ponadto – za informacją Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącą środków do dezynfekcji rąk oraz
powierzchni – podnosimy, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach
biobójczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2231) udostępniane na rynku i stosowane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej są produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie
na handel równoległy, albo pozwolenie na obrót. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o produktach
biobójczych, produkty biobójcze udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej podlegają wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych.
Mając na uwadze powyższy wykaz oraz zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku
i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012 r., str. 1, z późn. zm.), produkty
biobójcze przeznaczone do dezynfekcji należą do grupy produktowej kategorii 1, w obrębie której do
dezynfekcji skóry lub skóry głowy należą produkty zawarte tylko w grupie 1.
Produkty biobójcze powinny być odpowiednio oznakowane i zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy
o produktach biobójczych, oznakowanie produktu biobójczego nie może m. in. wprowadzać w błąd lub
informować w sposób nierzetelny o wyjątkowej skuteczności produktu, ponadto zgodnie z ust. 3
ww. artykułu treść oznakowania opakowania jednostkowego produktu biobójczego musi zawierać
oprócz nazwy produktu m.in. numer pozwolenia na obrót, zakres stosowania oraz zalecenia dotyczące
stosowania, tożsamość wszystkich substancji czynnych i ich stężenia, oraz dane identyfikujące podmiot
odpowiedzialny (imię, nazwisko, adres albo nazwę firmy, adres siedziby oraz numer telefonu).
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Ponadto należy pamiętać, że oprócz produktów biobójczych zawartych w powyższym wykazie, na
rynku dostępne są również produkty do dezynfekcji skóry, które jako produkty lecznicze (leki) dostępne
są tylko w aptekach.
Stosowanie produktu o wątpliwej skuteczności wirusobójczej do dezynfekcji w obecnej sytuacji
stwarza niedopuszczalne ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.
VI.
Biorąc powyższe pod uwagę – bez względu na wskazane w stanowisku z dnia 20 maja 2020 r.
wątpliwości prawne powierzania takich zadań – należy stwierdzić, że wydanie lakonicznego polecenia
o dezynfekowaniu (odkażaniu) określonych powierzchni absolutnie nie wyczerpuje problemu.
Jednocześnie powinna zostać podana procedura dezynfekcji, materiały do jej wykonywania,
sposób postępowania z powstałym materiałem zakaźnym, zapewnienie odpowiednio oznaczonych
pojemników na odpady zakaźne i szereg innych kwestii opracowanych w zgodzie
z obowiązującymi zasadami i przepisami. To wszystko z pewnością przekracza zwykłą wiedzę
urzędników.
Niniejsze stanowisko nie dotyczy zwyczajnych czynności funkcjonowania w pomieszczeniach
biurowych, czy salach rozpraw związanych np. z otwarciem okien, rozpyleniem stosownego środka
i opuszczeniu pomieszczenia, które nie skutkują powstaniem odpadów potencjalnie zakaźnych.
Za Komisję Międzyzakładową

