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Příloha č. 1 Provozního řádu Útulku pro psy v Ostravě – Třebovicích – Dezinfekční plán 
 

 

Jednotlivé druhy dezinfekčních prostředků budou voleny dle vhodnosti pro jednotlivá pracoviště 

 

 

Oddělení Oblast použití Četnost Způsob 

Ambulance, RTG vyšetřovna 

Vyšetřovací a zákrokové stoly, 

vozíky, instrumentační stolky, 

přístroje, teploměry, pracovní 

nástroje, ochranné pomůcky 

Po použití, při kontaktu s 

biologickým materiálem 

Rozprašovačem nastříkat na plochy nebo 

předměty, nechat působit, nechat zaschnout 

Výlevky, dřez 1 – 2x denně 
Omýt připraveným roztokem, nalít i do sifonu, 

nechat působit a opláchnout 

Dveře, dveřní rámy, topení, 

nábytek, okenní parapety 
1x týdně 

Otřít desinfekčním prostředkem, nechat 

zaschnout 

Podlahy, kliky, nádoby na odpad a 

jiné pracovní povrchy 

Ambulance, vyšetřovna 1x denně  

RTG po každém použití, jinak 1 x 

týdně 

 

Omytí s přípravkem s dezinfekčním a čistícím 

účinkem 

Dekontaminace a čištění 

chirurgických nástrojů 
Po každém použití 

Ponořit do dezinfekčního roztoku, dočistit, 

opláchnout pitnou vodou, osušit, nachystat na 

sterilizaci 
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Oddělení Oblast použití Četnost Způsob 

Izolace  

(příjem psů) 

okachlíkované stěny, mříže, držáky na 

misky, dveře, dveřní rámy, topení 

Při každém znečištění, nebo jednou 

týdně 

Po očištění omýt dezinfekčním 

přípravkem 

Podlahy, kliky 1 x denně 
Omytí s přípravkem s dezinfekčním a 

čistícím účinkem 

Odtokové kanálky 1x týdně, nebo při znečištění 
Po očištění omýt dezinfekčním 

přípravkem 

Pracovní pomůcky, pracovní předměty Po každém použití 
Po očištění omýt dezinfekčním 

přípravkem 

Misky na krmivo, misky na vodu Po každém použití 
Po očištění omýt a opláchnout pitnou 

vodou 

 

 

 

Oddělení Oblast použití Četnost Způsob 

Karanténa (nemocniční část) 

Podlahy, okachlíkované stěny, mříže, 

držáky na misky, dveře, dveřní rámy, 

kliky, topení 

Při každém znečištění, nebo jednou 

týdně 

Po očištění omýt dezinfekčním 

přípravkem 

Odtokové kanálky 1x týdně, nebo při znečištění 
Po očištění omýt dezinfekčním 

přípravkem 

Pracovní pomůcky, pracovní předměty Po každém použití 
Po očištění omýt dezinfekčním 

přípravkem 

Misky na krmivo, misky na vodu Po každém použití 
Po očištění omýt a opláchnout pitnou 

vodou 
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Oddělení Oblast použití Četnost Způsob 

Provozní část útulku (čisté kotce, 

označované jako Sibiř a Nový) 

Podlahy, okachlíkované stěny, mříže, 

držáky na misky, dveře, dveřní rámy, 

kliky, topení 

Při každém znečištění, nebo jednou 

týdně 

Po očištění omýt dezinfekčním 

přípravkem 

Odtokové kanálky 1x týdně, nebo při znečištění 
Po očištění omýt dezinfekčním 

přípravkem 

Pracovní pomůcky, pracovní předměty Po každém použití 
Po očištění omýt dezinfekčním 

přípravkem 

Misky na krmivo, misky na vodu Po každém použití 
Po očištění omýt a opláchnout pitnou 

vodou 

 

 

Oddělení Oblast použití Četnost Způsob 

Koupelna pro zvířata 

Podlahy, okachlíkované stěny, mříže, 

dveře, dveřní rámy, kliky, topení, vana 

Při každém znečištění, nebo jednou 

týdně 

Po očištění omýt dezinfekčním 

přípravkem 

Odtokové kanálky 1x týdně, nebo při znečištění 
Po očištění omýt dezinfekčním 

přípravkem 

Pracovní pomůcky, pracovní předměty Po každém použití 
Po očištění omýt dezinfekčním 

přípravkem 

Pračka Po každém použití 

Mechanicky očistit, místo prášku nalít 

dezinfekční prostředek a pustit 

program na praní 
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Oddělení Oblast použití Četnost Způsob 

Přípravna krmiv 

Podlahy, stůl Po každém použití 
Očistit, dezinfikovat a opláchnout 

pitnou vodou 

Podlahy, okachlíkované stěny, mříže, 

dveře, dveřní rámy, kliky, topení 

Při každém znečištění, nebo jednou 

týdně 

Po očištění omýt dezinfekčním 

přípravkem 

Výlevky, dřezy, odkapávač na misky Po každém použití 
Očistit, dezinfikovat a opláchnout 

pitnou vodou 

regály 1x týdně 
Očistit, dezinfikovat a opláchnout 

pitnou vodou 

Úklidové vozíky Po každém použití 
Očistit, dezinfikovat a opláchnout 

pitnou vodou 

 

 

 

Oddělení Oblast použití Četnost 

Dezinfekční rohože 
Dezinfekční rohože umístěné před 

vstupem do každého úseku útulku   

1x provést kontrolu množství 

dezinfekčního přípravku 

v jednotlivých rohožích, dle potřeby 

doplnit 

 

1x týdně rohož vyčistit a celkově 

obnovit dezinfekční přípravek 

v jednotlivých rohožích (chloramin) 
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Oddělení Oblast použití Četnost Způsob 

Prádelna 

Podlahy, okachlíkované stěny, dveře, 

dveřní rámy, kliky, topení 
1x týdně, nebo při znečištění 

Po důkladné mechanické očistě otřít 

dezinfekčním prostředkem do mokra, 

nebo postříkat dez. roztokem, 

exponovat, opláchnout pitnou vodou 

Odtokové kanály 1x týdně, nebo při znečištění 

Po důkladné mechanické očistě nalít 

dez. roztok do kanálu, včetně sifonu, 

exponovat, vypláchnout 

Stoly Po použití 

Rozprašovačem nastříkat na plochy, 

nebo předměty, nechat působit, nechat 

zaschnout 

Pračky 1x týdně 

Mechanicky odstranit veškeré 

nečistoty, místo prášku nalít 

dezinfekční prostředek a pustit krátký 

program praní 

Prádlo Při každém praní 
K pracímu prášku přidat příslušné 

množství dezinfekčního prostředku 

Pracovní pomůcky, pracovní předměty 
Po použití, při kontaktu s biologickým 

materiálem 

Mechanicky odstranit hrubé nečistoty, 

omýt saponátem, rozprašovačem 

postříkat dezinfekčním roztokem, 

nebo otřít do mokra dez. prostředkem, 

exponovat, opláchnout pitnou vodou 

 

 

 

V případě mimořádné nákazové situace je možno dezinfekční plán operativně doplnit. 


