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И Н С Т Р У К Т А Ж 

ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ПГ ПО БИТОВА ТЕХНИКА 

1. Дезинфектантите, които се закупуват, трябва да бъдат разрешени от 

Министерство на здравеопазването. 

2. В зависимост от повърхностите, които се третират, дезинфектантите трябва да 

бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са 

предназначени за пряка употреба върху хора или животни“. 

3. Да се избират и закупуват дезинфектанти, в областта на приложение на които е 

вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие. 

4. Да се избират и закупуват дезинфектанти, постигащи ефективност при по-кратко 

време на въздействие (от 30 секунди до 5 минути). 

5. Да се извършва задължителна дезинфекция на следните критични точки: под, 

бюра, ученически маси, дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, 

стационарни телефони и копирни машини, клавиатури, тоалетни, мивки, кранове. 

6. Основна дезинфекция на помещенията се извършва преди началото на първа 

смяна и между двете смени. 

7. Дезинфекция на санитарните помещения, на дръжките на вратите в санитарните 

помещения, на крановете на мивките, на парапети се извършва след всяко 

междучасие. 

8. Дезинфекция с дезинфектант, постигащ ефективност от 30 секунди до 5 минути,  

на критичните повърхности в класните стаи (плотове на учебни маси, бюра, 

ключове за осветление, дръжки на врати и на прозорци) се извършва в 

междучасията при смяна на класните стаи от паралелките. 

9. Начини на приложение на дезинфектантите: 

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят 

върху повърхностите, или концентрати, от които трябва да се изготвят работни 

разтвори преди употреба (съгласно указанията на производителя и нормите на 

здравните органи). 

9.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра, стационарни телефони, 

копирни машини, ключове за осветление). При използване на дезинфектанти под 

формата на спрей повърхностите се опръскват директно със спрея или се обтриват 

с чиста кърпа, предварително напоена с дезинфектанти. 

9.2. Големи повърхности  (стени, подове, работни плотове): 

9.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под 

формата на концентрат, от който преди употреба да се изготви работен разтвор 

или в готова форма за употреба. 

9.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на 

производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета. 

9.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време 

на въздействие. 

9.2.4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива 

посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо 

забърсване  или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп 

на хора до третираните помещения. 

10. При извършване на дезинфекция е задължително да се работи с ръкавици. 
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