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Odpad 

Postępowanie w miejscu powstawania odpadu Przygotowanie i transport wenątrz 

komórki  

Postępowanie dalsze, z przygotowaniem 

transportu do Magazynu Odpadów  

Sposób - Etap I Sposób - Etap II Sposób Osoba 

odpowiedzialna 

Sposób Osoba 

odpowiedzialna 

Odpady zakaźne  

 - oprócz odpadów 

poniżej 

 

 

Umieścić  we worku czerwonym podstawowym na odpady 

zakaźne –  umieszczonym w koszu lub zapakować 

bezpośrednio  

 

 

 

 

 

Worki czerwone 

podstawowe z 

odpadami zakaźnymi  

– szczelnie zawiązać i 

przenieść do worka 

czerwonego 

zbiorczego 

umieszczonego w 

pojemniku zbiorczym 

ustawionym w 

brudowniku 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownik firmy 

sprzątającej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worek zbiorczy  szczelnie 

zawiązać, a następnie 

wypełnić i nakleić etykietę nr 

1, wpisać datę, komórkę 

wytwarzania odpadu, 

umieścić podpis 

 

 

 

 

 

 

Pracownik 

Gospodarczy  

 

 

Usunąć do woreczka 

dodatkowego 

umieszczonego w 

pojemniku wielorazowym 

(gdy odpady zbierane są w 

małej ilośc , z dala od 

worka podstawowego) 

Woreczek dodatkowy z odpadami 

zakaźnymi niezwłocznie umieścić  

we worku czerwonym 

podstawowym na odpady zakaźne 

– umieszczonym w koszu/ na 

wózku 

Ostre odpady zakaźne - 

igły, skalpele, itd. 

 

Umieszczać w pojemniku 

na ostre odpady zakaźne, 

w pojemniku z etykietą nr 

2, z wpisaną datą i godz. 

rozpoczęcia zbierania oraz 

podpisem osoby 

rozpoczynającej zbiórkę  

Odpady zbierać do napełnienia 

pojemnika do 2/3, nie dłużej niż 72 

godz. 

Pojemnik szczelnie zamknąć, 

wpisać kolejne dane na etykiecie 

nr 2: datę i godz. zakończenia 

zbiórki oraz  umieścić podpis 

osoby kończącej zbieranie.  

Pojemnik  usunąć do worka 

czerwonego  podstawowego na 

odpady zakaźne, umieszczonego w 

koszu z innymi odpadami 

zakaźnymi  

Krew/ preparaty 

krwi/krwiopochodne - 

niezdatne do 

przetoczenia 

Umieścić w pojemniku na worki z  krwią, preparatami krwi/krwiopochodnymi, i szczelnie zamknąć wypełnić i nakleić etykietę nr 3, wpisać 

datę, komórkę wytwarzania, umieścić podpis. Pojemnik przekazać bezpośrednio Pracownikowi Gospodarczemu 

Pracownik pracowni/ 

Pomoc laboratoryjna  
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Odpad 

 

Postępowanie w miejscu powstawania odpadu 
Przygotowanie i transport wnątrz 

komórki  

Postępowanie dalsze, z 

przygotowaniem transportu do 

Magazynu Odpadów  

Sposób - Etap I Sposób - Etap II 
Sposób 

Osoba 

odpowiedzialna Sposób 
Osoba 

odpowiedzialna 

Odpady zakaźne  

 - oprócz odpadów 

poniżej 

 

 

Umieścić  we worku czerwonym podstawowym na odpady zakaźne – w 

koszu na odpady zakaźne   

 

 

 

 

 

 

 

 

Worki podstawowe z 

odpadami zakaźnymi  

– szczelnie zawiązać i 

przenieść do worka 

czerwonego 

zbiorczego w 

pojemniku zbiorczym 

ustawionym w 

brudowniku 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownik firmy 

sprzątającej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worek zbiorczy  

szczelnie zawiązać, a 

następnie wypełnić i 

nakleić etykietę nr 1, 

wpisać datę, komórkę 

wytwarzania odpadu, 

umieścić podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownik 

Gospodarczy  

 

 

 

 

Umieścić we woreczku 

dodatkowym w 

pojemniku 

wielorazowym, gdy 

odpady zbierane są w 

małej ilości, z dala od 

worka podstawowego 

Woreczek dodatkowy z odpadami zakaźnymi 

niezwłocznie  usunąć do worka podstawowego na 

odpady zakaźne umieszczonym w koszu  

Ostre odpady 

zakaźne - igły, 

skalpele, itd. 

 

Umieszczać w 

pojemniku na ostre 

odpady zakaźne, 

pojemniku z etykietą nr 

2 wpisaną:  datą i godz. 

rozpoczęcia zbierania 

oraz podpisem osoby 

rozpoczynającej zbiórkę  

Odpady zbierać do napełnienia pojemnika do 2/3, 

nie dłużej niż 72 godz. 

Pojemnik szczelnie zamknąć, wpisać kolejne dane 

na etykiecie nr 2: datę i godz. zakończenia zbiórki 

oraz  umieścić podpis osoby kończącej zbieranie.  

Pojemnik  umieścić we worku czerwonym 

podstawowym na odpady zakaźne, umieszczonym 

w koszu wraz z innymi odpadami zakaźnymi 

Odpad Postępowanie w miejscu powstawania odpadu 

Sposób - Etap I Sposób - Etap II Sposób - Etap III 

Zużyte podłoża  Usunąć do worka 

przeznaczonego do 

autoklawowania 

umieszczonego w 

pojemniku 

wielorazowym 

 

Worek do 

autoklawowania z 

podłożami przełożyć 

do wiadra 

cynkowego, a 

następnie poddać 

procesowi 

autoklawowania   

Po procesie 

autoklawowania – odpady  

usunąć do worka 

podstawowego na odpady 

zakaźne umieszczonego w 

koszu 
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Odpad 

 

Postępowanie w miejscu powstawania odpadu  

 

Przygotowanie i 

transport do Szpitala 

 

 

Postępowanie  

po powrocie  do ZDL 

 

Postępowanie dalsze, z 

przygotowaniem transportu do 

Magazynu Odpadów  

Sposób - Etap I Sposób - Etap II Sposób Sposób Sposób 
Osoba 

odpowiedzialna 

Odpady zakaźne  

 - oprócz odpadów 

poniżej 

Usunąć  do worka czerwonego zbiorczego na odpady 

zakaźne –  umieszczonego w koszu/na stelażu 

 

 

 

 

Worek zbiorczy szczelnie 

zawiązać, a następnie 

wypełnić i nakleić etykietę 

nr 1, wpisać datę, komórkę 

wytwarzania odpadu, 

umieścić podpis, worek  

umieścić w pojemniku 

wielorazowym, pojemnik 

zamknąć   

  

 

 

 

 

Odpady we worku 

zbiorczym przenieść do 

brudownika i usunąć do 

worka zbiorczego 

 umieszczonego w 

pojemniku zbiorczym, 

pojemnik umyć i 

zdezynfekować  

 

  

 

 

 

 

Worek zbiorczy  

szczelnie zawiązać, a 

następnie wypełnić i 

nakleić etykietę nr 1, 

wpisać datę, komórkę 

wytwarzania odpadu, 

umieścić podpis 

 

 

 

 

 

Pracownik 

Gospodarczy  

 

 

 

 

Usunąć  do worka 

czerwonego 

podstawowego  na 

odpady zakaźne –  

umieszczonego w 

koszu/na stelażu 

Worek czerwony podstawowy 

szczelnie zawiązać umieścić we 

worku zbiorczym 

Ostre odpady zakaźne 

- igły, skalpele, itd. 

 

Umieszczać w 

pojemniku na ostre 

odpady zakaźne, 

pojemniku z etykietą nr 

2, wpisać datę i godz. 

rozpoczęcia zbierania 

umieścić podpis osoby 

rozpoczynającej zbiórkę 

Pojemnik po zakończeniu 

zbierania szczelnie zamknąć, 

wpisać kolejne dane na 

etykiecie nr 2: datę i godz. 

zakończenia zbiórki oraz  

umieścić podpis osoby 

kończącej zbieranie.  

Pojemnik  umieścić we worku 

czerwonym podstawowym, 

worek szczelnie  zawiązać, a 

następnie usunąć do  

zbiorczego na odpady zakaźne 
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