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הנחיות ניקוי וחיטוי רכבי הצלה
לטובת היערכות להעברות של חולי קורונה מאומתים מצורף ריענון ההנחיות לניקוי וחיטוי רכבי ההצלה :

 .1יש להקפיד על ניקוי וחיטוי רכבי ההצלה על פי הליך העבודה – "ניקוי חיטוי ושמירה על היגיינה
בכלי הצלה ובניידות דם – ."70.70.70
 .0מכשירים אלקטרוניים או חשמליים יש לחטא באמצעות מגבוני חיטוי  /אלכוהול בלבד .חל
איסור לחטא מכשירים אלקטרוניים ומכשירים רפואיים חשמליים (כגון מכשירי הקשר ,טאבלט,
דפיברילטור ,מוניטור) באמצעות תמיסת כלור.

 .3בתחילת המשמרת ,בסיום המשמרת ולאחר כל פינוי  /בדיקה של מטופל ,הצוות ינקה ויחטא את
כלל המשטחים בתא החולה ,מיטת האמבולנס והכיסא באמצעות מגבוני החיטוי או מגבוני
אלכוהול .יש להקפיד על ניקוי וחיטוי גם באזורים שהמטופל לא בא עמם במגע כגון – אזור
הנהיגה (הגה ,ידיות האיתות וכו') ,מערכת הקשר והכריזה ,הטאבלט ,ידיות הרכב וכו' .יש להניח
לאלכוהול להתנדף ולא לנגבו.
 .4יש להקפיד על הסרת כפפות לפני השימוש בטאבלט ,בטלפון הסלולארי או בטרם הנהיגה.

 .5לאחר העברת חולה קורונה מאומת יש לבצע חיטוי לאמבולנס באמצעות חומר החיטוי MDF-
 .500החיטוי באמצעות חומר החיטוי  MDF-500ומרסס חשמלי יבוצע על ידי מי שהוכשר והוסמך
לכך.
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 .6במידה ולא ניתן לבצע חיטוי באמצעות חומר החיטוי  ,MDF-500יש לבצע חיטוי באמצעות
תמיסת כלור בריכוז של ( ppm 5777ע"י המסת  5טבליות כלור במרסס ידני של  577סמ"ק).
החיטוי באמצעות תמיסת כלור יבוצע בחלקו האחורי של רכב ההצלה בלבד .חלקו הקדמי של רכב
ההצלה יחוטא באמצעות מגבוני החיטוי או מגבוני אלכוהול.
 .0בכל מקרה בו ישנו ספק לגבי שיטת החיטוי ואופן החיטוי – יש לקבל הנחיות מהסופרווייזר.

 .8אחת לרבעון ובהתאם להליך העבודה "ניקוי חיטוי ושמירה על היגיינה בכלי הצלה ובניידות דם –
 ,"70.70.70יבוצע ניקוי וחיטוי יסודי לכל רכבי ההצלה במרחב באמצעות מערכת וחומר החיטוי
מסוג .Steramist
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ממונה בטיחות וגהות
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