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PORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNE    ----    Wolters Kluwer PolskaWolters Kluwer PolskaWolters Kluwer PolskaWolters Kluwer Polska    

Czyszczenie odzieŜy ochronnej pracowników gabinetu stomatologicznegoCzyszczenie odzieŜy ochronnej pracowników gabinetu stomatologicznegoCzyszczenie odzieŜy ochronnej pracowników gabinetu stomatologicznegoCzyszczenie odzieŜy ochronnej pracowników gabinetu stomatologicznego    

PytaniePytaniePytaniePytanie    

Czy dopuszczalne jest pranie odzieŜy ochronnej pracowników gabinetu stomatologicznego w Czy dopuszczalne jest pranie odzieŜy ochronnej pracowników gabinetu stomatologicznego w Czy dopuszczalne jest pranie odzieŜy ochronnej pracowników gabinetu stomatologicznego w Czy dopuszczalne jest pranie odzieŜy ochronnej pracowników gabinetu stomatologicznego w 

domu pracownika? domu pracownika? domu pracownika? domu pracownika?     

JeŜeli nie, to jJeŜeli nie, to jJeŜeli nie, to jJeŜeli nie, to jaka jest podstawa prawna takiego stanowiska? aka jest podstawa prawna takiego stanowiska? aka jest podstawa prawna takiego stanowiska? aka jest podstawa prawna takiego stanowiska?     

 

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź    

Nie ma Ŝadnych przepisów, które zabraniałyby powierzenia pracownikom gabinetu 

stomatologicznego prania odzieŜy w domu. 

Uzasadnienie 

Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 

opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.) zezwalają na pranie bielizny szpitalnej 

poza szpitalem, określając jednocześnie wymagania, jakie ma spełniać pralnia w przypadku, gdyby 

była zlokalizowana na terenie szpitala. Pralnia świadcząca usługi dla szpitala musi zapewniać 

warunki sanitarne określone w tych przepisach. Rygorystyczne przepisy nakazujące sterylizację 

bielizny dotyczą wyłącznie bielizny noworodków i dzieci młodszych. 

W przepisach rozporządzenia, stosowanych analogicznie do prywatnych przychodni i szpitali, nie 

ma jednak bezpośredniego zakazu, z którego wynikałoby, Ŝe pracownicy gabinetów prywatnych 

nie mogą prać i prasować w domu własnych ubrań roboczych (nawet pacjentom szpitala wolno 

uŜywać własnych ręczników pranych w domu). 

Ubrania uŜywane w pracy muszą być jasne i czyste. I to jest zasadniczy warunek sanitarny, jakie 

muszą one spełniać. Dzisiejsze pralki posiadają funkcję gotowania, a temperatura, jaką osiągają, 

zapewnia usunięcie ewentualnych bakterii i zarazków, jakie mogą znajdować się na ubraniu 

uŜywanym w pracy. 

Zasada, która powinna być przestrzegana, to pranie ubrań uŜywanych w gabinecie oddzielnie od 

ubrań prywatnych, z uŜyciem funkcji "pranie i gotowanie", aby nie przenosić bakterii i zarazków na 

ubrania własne pracowników. 

Inspektor sanitarny moŜe zapytać w trakcie kontroli o sposób prania odzieŜy w domu i naleŜy 

pamiętać o rozdziale ubrań pracowniczych od ubrań prywatnych. 

Przepisy podatkowe dopuszczają przyznanie za pranie odzieŜy w domu wypłaty rekompensat 
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pracownikom i środki te mogą być wliczane jako koszt uzyskania przychodu. 

Alicja Brzezińska, ekspert ABC Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl. 

 

 


