załącznik nr 5 do SIWZ

PZOL.ZP.262a.2.2020
Wymagania dotyczące personelu

Personel wykonujący usługę w PZOL powinien:
1. Posiadać aktualne książeczki zdrowia z pełnymi badaniami wymaganymi
w placówkach służby zdrowia. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu
kserokopie: książeczek zdrowia z wpisem potwierdzającym 3 krotne badanie kału na
nosicielstwo pałeczek schorzeń jelitowych oraz orzeczenia lekarskiego do celów
sanitarno-epidemiologicznych. Nie spełnienie w/w warunków będzie skutkowało
naliczeniem kary umownej określonej w umowie i odsunięciem pracownika od pracy.
2. Posiadać aktualne szkolenia z zakresu BHP i ppoż i instruktażu stanowiskowego.
3. Posiadać aktualne profilaktyczne badania lekarskie.
4. Posiadać odzież i obuwie robocze oraz środki indywidualnej ochrony, oraz stosować je
zgodnie z przeznaczeniem. Każda osoba powinna nosić identyfikator imienny.
5. Poinformować o fakcie opuszczenia stanowiska pracy: personel oddziału.
6. Przestrzegać tajemnicy służbowej dotyczącej leczenia i pobytu pacjenta w PZOL.
7. Powiadomić niezwłocznie osobę odpowiedzialną za daną jednostkę organizacyjną
i kierownika nadzorującego usługę o każdym zauważonym zaginięciu, zniszczeniu
uszkodzeniu mienia, awarii czy usterki, pożarze.
8. Powiadamiać przełożonych o zauważonych gryzoniach i owadach.
9. Kierować się dobrem pacjenta oraz przestrzegać zasad współżycia społecznego.
10. Przestrzegać zasad higieny (sposobu przemieszczania się pomiędzy oddziałami, higieny
rąk, postępowania z odpadami, częstotliwości oraz sposób sprzątania/dezynfekcji).
11. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac ma obowiązek wyposażyć:
• teren prac w tablice ostrzegawcze, informujące o rodzaju zagrożenia,
• wszelkie instrukcje bezpiecznej pracy,
• sprzęt do pracy na wysokości.
12. Używać sprzęt spełniający wymagania BHP, posiadającego deklarację zgodności,
certyfikat lub znak CE.
13. Oszczędnie korzystać z mediów.
14. Osoba wskazana przez Wykonawcę zobowiązana jest do prowadzenia stałego monitoringu
wykonywania usługi na danym odcinku pracy.
15. Personel firmy zobowiązany jest do współpracy z personelem medycznym
i respektowania poleceń personelu medycznego w zakresie wykonywanej usługi.
16. Osoba nadzorująca powinna być przeszkolona w zakresie:
• zasad zarządzania zasobami ludzkimi,
• zasad zarządzania zmianą,
• wiedzy o technologii sprzątania, oddziaływania środków myjących i dezynfekcyjnych
na powierzchnie, technologii nakładania powłok polimerowych na powierzchnie
podłogowe,
• higieny , bhp, p/poż,
• zaliczyć instruktaż stanowiskowy.
17. Osoba nadzorująca winna prowadzić bezpośredni nadzór nad pracownikami, planować
cykl pracy, odpowiadać za jakość wykonanej pracy, prowadzić kontrole. Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić codzienny stały nadzór nad personelem z możliwością stałego
kontaktu ze strony Zamawiającego.
18. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom szkolenie z zakresu:

• znajomości technologii sprzątania przy użyciu profesjonalnego sprzętu i środków
myjących, pielęgnujących i dezynfekcyjnych,
• profilaktyki zakażeń,
• zasad higieny,
• i inne związane z wykonywaną usługą,
• BHP i ppoż.
Środki ochrony osobistej personelu:
1. Ochrona rąk – stosować rękawiczki jednorazowe. W wyjątkowych wypadkach można
stosować rękawice gospodarcze, które po użyciu i umyciu należy przechowywać
w sposób pozwalający na ich całkowite wyschnięcie, zarówno wewnątrz jak
i z zewnątrz. Rękawice gospodarcze powinny być odporne na środki chemiczne i mieć
wewnątrz wyściółkę bawełnianą. Personel transportujący odpady powinien posiadać
dodatkowo rękawice ochronne wzmocnione, odporne na przebicie.
2. Odzież ochronna - personel powinien mieć zapas odzieży by w razie potrzeby ją
zmienić. Odzież powinna być ujednolicona pod względem koloru dla wszystkich
pracowników firmy, wygodna, zmieniana po każdym dyżurze.
3. Przestrzeganie zasad higieny osobistej:
a) pracować bez założonej biżuterii (zegarków, pierścionków, obrączek,
bransoletek),
b) pracować w zawsze czystej odzieży ochronnej, nie uszkodzonej zapiętej na
guziki,
c) po każdym zdjęciu rękawic należy umyć i zdezynfekować ręce zgodnie
z obowiązującym standardem „Mycie i dezynfekcja rąk”.

