Додаток 9
до Стандартів медичної допомоги
«Коронавірусна хвороба (COVID-19)»
Рекомендації щодо проведення очищення та дезінфекції поверхонь в
закладах охорони здоров’я в умовах надання медичної допомоги хворим на
коронавірусну хворобу (COVID-19)
Інфікування SARS-CoV-2 відбувається контактним та крапельним
шляхами, поширення вірусу повітряним шляхом можливе при виконанні
аерозоль-генеруючих процедур. При реалізації контактного шляху факторами
передачі виступають контаміновані поверхні навколишнього середовища. Дані
рекомендації направлені на зменшення ролі фомітів в передачі SARS-CoV-2 в
закладах охорони здоров’я (далі – ЗОЗ). Їх слід враховувати при розробці та
впровадженні стандартних операційних процедур (далі – СОП) щодо очищення
та дезінфекції поверхонь в ЗОЗ в умовах надання медичної допомоги хворим на
коронавірусну хворобу COVID-19 (далі – СOVID-19).
Основні принципи очищення поверхонь
Очищення поверхонь має передувати будь-якому процесу дезінфекції.
Воно допомагає видалити мікроорганізми або значно зменшити їх кількість на
забрудненій поверхні. Очищення здійснюється водою з милом або
нейтральними миючими засобами шляхом механічної дії (чищення чи тертя).
Таким чином видаляється та/або зменшується кількість бруду, сміття та
органічних речовин, таких як біологічні рідини, але не знищуються
мікроорганізми.
Очищення поверхонь слід здійснювати послідовно від найменш
забруднених (найчистіших) до найбільш забруднених (найбрудніших) областей
та від вищих рівнів до нижчих. Підлогу необхідно очищати в останню чергу. На
початку кожного прибирання необхідно використовувати чисті ганчірки та
серветки та слідкувати, щоб під час очищення ганчірка/серветка не висихала та
постійно була насичена розчином. У палатах, де перебувають пацієнти з
COVID-19, необхідно використовувати нову ганчірку для очищення кожного
окремого ліжка. Після використання ганчірки мають бути ретельно
продезінфіковані, бажано використовувати нові якомога частіше.
Обладнання (відра, швабри тощо), яке використовується для приміщень,
де безпосередньо перебувають пацієнти з COVID-19 (палати, «брудні зони»),
повинно мати яскраве маркування і розташовуватись окремо від обладнання
для прибирання інших приміщень. Мийні розчини швидко забруднюються і
тривале використання одного і того ж розчину може переносити
мікроорганізми на кожну наступну поверхню. Тому слід замінювати мийний
розчин якомога частіше, бажано після кожної зони перебування хворих (після
кожної палати, а при необхідності, кілька разів під час прибирання однієї
палати). Рекомендовано готувати свіжі розчини щодня або перед кожним
прибиранням. Відра після використання слід помити з миючим засобом,
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прополоскати, висушити та зберігати перевернутими догори для повного
стікання залишків вологи.
Принципи дезінфекції поверхонь
Залишки органічних речовин можуть перешкоджати контакту
дезінфікуючого засобу з поверхнею, інактивувати дезінфектанти або
перешкоджати взаємодії декількох активних речовин засобу. Тому очищення
завжди має передувати процесу дезінфекції.
Розчини для дезінфекції необхідно готувати та використовувати,
дотримуючись концентрації та часу експозиції відповідно до рекомендацій
виробника. Занадто високі концентрації збільшують токсичний вплив на осіб,
які контактують з розчином, та можуть пошкодити поверхні. Необхідно
застосовувати достатню кількість дезінфекційного розчину, аби поверхні
залишалися вологими на час експозиції, і дезінфекційний засіб міг знищити
збудника.
При виборі дезінфекційного засобу для використання в закладі охорони
здоров’я необхідно враховувати:
цільові мікроорганізми;
сумісність дезінфікуючих засобів та поверхонь, які підлягають обробці;
токсичність;
простоту використання;
стабільність продукту;
умови використання дезінфекційного засобу в закритих приміщеннях.
Вибір дезінфекційного засобу
При виборі дезінфекційного засобу для використання в закладі охорони
здоров’я, слід враховувати його здатність впливати на вірус SARS-CoV-2, а
також інші патогенні мікроорганізми, пов’язані з наданням медичної допомоги,
включаючи Staphylococcus aureus, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa,
Acinetobacter baumannii, віруси гепатиту A і B. Необхідно приймати до уваги
такі стійкі в навколишньому середовищі організми, як Clostridioides difficile та
Candida auris, які також є стійкими до деяких категорій дезінфікуючих засобів.
Після очищення для досягнення зменшення навантаження вірусу SARSCoV-2 на поверхні можуть бути застосовані наступні засоби для дезінфекції, які
також є ефективними проти інших збудників, які мають вагоме значення в
умовах закладів охорони здоров’я:
етанол 70-90%;
засоби на основі хлору (наприклад, гіпохлорит – 0,1% (1000 ‰) для
загальної дезінфекції внутрішнього середовища закладу або 0,5% (5000 ‰) при
забрудненні великою кількістю біологічної рідини);
перекис водню > 0,5%.
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Для даних дезінфікуючих засобів рекомендовано дотримуватись часу
експозиції не менше однієї хвилини або відповідно до рекомендацій виробника.
Інші дезінфікуючі засоби можуть застосовуватись, якщо виробник зазначає їх
ефективність для цільової групи мікроорганізмів (у випадку із збудником
COVID-19 – ліпофільних вірусів).
Застосування хлорвмісних дезінфекційних засобів
В Україні представлено багато дезінфекційних засобів, у яких в якості
активної діючої речовини виступають різні сполуки хлору.
У розчинах гіпохлориту натрію активною діючою речовиною виступає
недисоційована гіпохлорна кислота (HOCl), яка проявляє широкий спектр
антимікробної активності. У різних концентраціях вона є ефективною проти
поширених збудників. Наприклад, гіпохлорит ефективний проти ротавірусу в
концентрації 0,05%, але для більш стійких збудників, таких як C. auris чи
C. difficile, необхідно використовувати більш високі концентрації.
В умовах надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19
рекомендована концентрація розчину гіпохлориту натрію становить 0,1%, її
достатньо для інактивації більшості інших патогенних мікроорганізмів, які
можуть бути присутні в закладі охорони здоров’я. Але у випадку, коли
необхідно продезінфікувати поверхню, забруднену великою кількістю
біологічної рідини (понад 10 мл), рекомендовано використовувати
концентрацію 0,5%. Слід пам’ятати, що гіпохлорит швидко інактивується в
присутності органічних речовин, тому незалежно від концентрації розчину
необхідно попередньо проводити очищення поверхні. Високі концентрації
хлору можуть призвести до корозії металу та подразнення шкіри або слизових
оболонок. Також пари хлору є токсичними для людей та становлять особливу
небезпеку для осіб із захворюваннями дихальної системи.
Розчини хлорвмісних дезінфекційних засобів слід зберігати в непрозорих
ємностях у добре провітрюваному, закритому приміщенні, що не піддається
впливу прямих сонячних променів. Кожного дня слід готувати свіжий розчин.
Безконтактні методи дезінфекції
Проводити заходи дезінфекції всередині приміщень шляхом
розпилювання дезінфікуючих засобів або фумігації з метою знищення вірусу
SARS-CoV-2 не рекомендовано. Ці методи можуть бути неефективними за
межами прямих зон обприскування, при забрудненні поверхонь органічними
речовинами, пропускати ділянки, які екрановані предметами чи накриті
тканинами або мають складну конструкцію. Також такі підходи до проведення
дезінфекційних заходів можуть створювати додаткові ризики ураження шкіри,
слизових очей та дихальних шляхів осіб, які її здійснюють. Дезінфекцію
рекомендовано проводити шляхом протирання, використовуючи ганчірку або
серветку, змочену розчином.
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Відкриті ультрафіолетові випромінювачі (далі – УФ-опромінювачі)
можуть використовуватися для дезінфекції повітря в закритих приміщеннях та
поверхонь після використання дезінфекційних засобів за умов відсутності
людей.
Екрановані УФ-опромінювачі можуть використовуватися в закритих
приміщеннях в присутності людей для боротьби з інфекціями, що передаються
повітряним шляхом (туберкульоз, кір та захворювання викликані VZV). Дані
щодо ефективності проти збудників, які передаються крапельним шляхом є
суперечливими. Екрановані УФ-опромінювачі можуть використовуватися при
неадекватній роботі вентиляції, наприклад, в приміщеннях, де проводяться
аерозольгенеруючі процедури.
На ефективність УФ-опромінення можуть впливати різні фактори: тип
мікроорганізму, відстань від УФ-опромінювача, доза опромінення, довжина
хвилі, час опромінення, розміщення лампи, тривалість використання
(експлуатації) лампи і опромінювача, параметри пристрою, розмір та форма
приміщення, характер поверхонь та їх відбиваючі властивості.
Описані вище методи безконтактної дезінфекції можуть доповнювати
стандартні методи (очищення та дезінфекція вручну), але в жодному випадку їх
не замінюють.
Організація очищення та дезінфекції
Очищення та дезінфекція поверхонь в лікувальних закладах має
відбуватись відповідно до детальних стандартів операційних процедур
(протоколів, алгоритмів), з чітким визначенням обов’язків персоналу, типу
приміщення, типу поверхонь та частоти очищення. Слід заздалегідь спланувати
кількість персоналу, який буде здійснювати прибирання для оптимізації
процесу. Працівники закладу мають бути проінформовані про графік
проведення дезінфекції поверхонь в приміщеннях, щоб усвідомлювати ризики
при контакті з поверхнями і обладнанням та уникнути забруднення рук під час
виконання обов’язків. Особливу увагу слід приділяти очищенню поверхонь, до
яких часто торкаються, таких як дверні ручки, вимикачі світла, столи тощо.
Таблиця 1. Рекомендована частота очищення поверхонь всередині
приміщень в закладах охорони здоров’я відповідно до зон перебування
пацієнтів із підозрою або підтвердженим захворюванням на COVID-19
Тип приміщення

Частота1

Зона скринінгу або
сортування

Не менше двох разів на
день

Палати
стаціонарного
перебування хворих,
під час перебування
пацієнтів

Не менше двох разів на
день, бажано тричі

Додаткові рекомендації
Необхідно приділяти увагу поверхням,
до яких часто торкаються, а в останню
чергу – підлозі.
Приділяти увагу поверхням, до яких
часто торкаються, починаючи із тих, що
для спільного використання. Надалі слід
перейти до кожного ліжка,
використовуючи кожний раз нову
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ганчірку/серветку, якщо це можливо. В
останню чергу – підлога.
Палати
Після звільнення палати
Очищення та дезінфекція мають
стаціонарного
відбуватися в такій послідовності:
перебування хворих,
поверхні до яких рідко торкаються; до
після звільнення
яких часто торкаються; підлога. Відходи
та білизна мають бути вивезені з палати,
а ліжка слід ретельно продезінфікувати.
Приміщення
Після кожного пацієнта,
Після кожного пацієнта: обробляти
амбулаторного
приділяючи увагу
поверхні, до яких часто торкаються.
прийому хворих;
поверхням, до яких часто
Один раз на день в наступній
приймальне
торкаються, та не менше
послідовності: поверхні, до яких рідко
відділення
одного разу на день
торкаються, до яких часто торкаються,
заключне прибирання
підлога; вивезення сміття; ретельне
очищення та дезінфекція оглядових
кушеток.
2
Холи та коридори
Принаймні двічі на день
Поверхні, до яких часто торкаються, в
тому числі поручні на сходах, тощо; в
останню чергу підлога.
Туалети та ванні
В одномісних палатах: не В наступній послідовності: поверхні, до
кімнати пацієнтів
менше двох разів на день. яких часто торкаються, включаючи
дверні ручки, вимикачі світла, крани;
Загального користування: раковини; туалети; підлога.
не менше трьох разів на
Уникайте спільного використання
день.
туалету персоналом та пацієнтами.
1
також поверхні слід очищати та дезінфікувати, коли вони помітно забруднені або
забруднені біологічними рідинами.
2
частота може бути один раз на день, якщо приміщення не використовуються часто.

Безпечне використання дезінфекційних засобів
При підготовці, розведенні та застосуванні дезінфекційних засобів слід
виконувати рекомендації виробника щодо безпечного застосування засобу, та
враховувати, що неможна змішувати дезінфекційні засоби різних типів. У разі
змішування можуть виділятись потенційно небезпечні гази, особливо при
застосуванні гіпохлориту.
У приміщеннях, де перебувають особи з підозрою або підтвердженим
захворюванням на COVID-19, відбувається скринінг, медичне сортування
(тріаж) та клінічні консультації, працівники, які здійснюють очищення
поверхонь, повинні носити відповідні ЗІЗ згідно з додатком 6 до Стандартів
медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19).
Персонал, який готує та використовує дезінфекційні розчини, повинен
використовувати ЗІЗ, що обумовлено їх високою концентрацією і тривалим
часом впливу протягом робочого дня. Такі ЗІЗ включають: робочий одяг з
довгими рукавами, закрите робоче взуття, халат захисний від інфекційних
агентів або водонепроникний фартух; рукавички захисні, медична маска та
захист слизових очей (рекомендовано використовувати щиток).

