
 

Informacja dla opiekunów dotycząca 

prania ubrań w domu 
Porady dla opiekunów, którzy zabierają do prania odzież zanieczyszczoną 
płynami ustrojowymi i kałem. 

(Advice for Carers about Washing clothes at home  
Advice for carers taking home clothing contaminated with body fluids, including faeces. – 
Polish) 
 
 
Proszę nie prosić personelu o pranie, gdyż nie posiada on stosownego zaplecza. 

Ryzyko dla ciebie i twojej rodziny jest niewielkie, a z informacji zawartych w niniejszej 
ulotce dowiesz się, jak bezpiecznie obchodzić się z odzieżą. 

 Personel szpitalny umieści wszystkie zanieczyszczone ubrania w dwóch workach. 
Zewnętrzny worek służy do bezpiecznego przetransportowania ubrań, a wewnętrzny 
rozpuści się częściowo w twojej pralce. Nie należy wyciągać ubrań z wewnętrznego 
worka, ale cały worek umieścić w pralce.  

 Wypierz zanieczyszczoną odzież w pralce natychmiast po powrocie do domu. 

 Nie pierz zabrudzonej szpitalnej odzieży z resztą swoich ubrań. 

 Nawet jeśli nie zapełniają całej pralki. 

 Zdejmij zewnętrzny worek i umieść wewnętrzny rozpuszczalny worek bezpośrednio w 
pralce. Zewnętrzny worek wyrzuć do śmieci. 

 Jeśli to możliwe, wypierz odzież w enzymatycznym proszku lub płynie do prania w 
najwyższej możliwej dla tych ubrań temperaturze (idealnie 60ºC lub wyższej). Bakterie i 
wirusy zabija dokładne płukanie w wysokiej temperaturze na ostatnim etapie prania. 

 Po włożeniu worka do pralki dokładnie umyj ręce wodą i mydłem. 

 Pod koniec programu prania wyciągnij częściowo rozpuszczony worek i wyrzuć go do 
śmieci. 

 Pranie należy wysuszyć na powietrzu lub w suszarce automatycznej, a następnie 
wyprasować, jeśli materiał na to pozwala. 

 
Proszę: 

 Nie płukać ubrań – w ten sposób pobrudzisz tylko kran i siebie. 

 Nie namaczać ubrań w środkach dezynfekujących – usuną one jedynie fizyczne 
zabrudzenia, pozostawiając pozostałe części zanieczyszczone lub zniszczą materiał i 
zostawią plamy. 

 Nie wygotowywać – materiały syntetyczne się skurczą, a wełniane zniszczą. 
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy się 
skontaktować z Zespołem Kontroli Zakażeń, dzwoniąc na numer 
centrali szpitala. 
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