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Unidade de Tecnologia da Organização de Serviços de Saúde

LAVANDERIA HOSPITALAR
Central de Processamento de roupas
( Responsável pela provisão de roupas limpas a todos os setores da Organização)

I – ESTRUTURA
SIM NÃO NA
Área Física de acordo com a RDC n°50/02
Fácil acesso e localização em área de circulação restrita
Na
Barreira física entre áreas suja e limpa
ÁREA SUJA
Sala/área suja para:
Recepção
Pesagem
Separação (Classificação)
Lavagem
Piso integro/impermeável/de fácil limpeza e desinfecção
DML em conformidade com a RDC n°50/02
Equipamentos
Lavadora
- com barreira
- sem barreira
Carrinho para transporte
Hamper
Balança plataforma
Equipamentos de proteção individual (EPI) em quantidade suficiente para a demanda do serviço
Óculos
Máscara ou protetor facial
Luvas de borracha
Avental impermeável
Botas de borracha
Protetor auricular
ÁREA LIMPA
Equipamentos
Relógio de parede
Carro transporte de roupa molhada
Carro transporte para roupa seca
Extrator centrífugo de roupa
Secadora de roupa
Condições para passagem da roupa
• Calandra
• Tábua para passar roupa
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Prensa para roupa
Ferro elétrico industrial
• Mesa para dobradura de roupas
AREA PARA ARMAZENAGEM/DISTRIBUIÇÃO
Condições para guarda de roupas (Rouparia)
• Sala de armazenagem geral de roupa limpa ( rouparia geral )
• Estante/prateleiras
• Mesa de apoio
• Carrinho de roupa limpa
• Escada
• Hamper
Condições para dobradura e preparo de pacotes para envio a CME
Mesa de apoio
Prateleiras
Condições para embalagem e preparação de kits de roupa para as unidades
• Seladora
• Mesa
• Prateleira
Condições de reparo e confecção
• Máquina de costura
• Máquina de overloque
• Mesa de apoio
• Estante
• Hamper
• Ferro elétrico
TRANSPORTE DE ROUPAS
Condições para o transporte de roupa limpa e suja
• carros fechados identificados para:
- roupa suja
- limpa
Condições para o transporte de roupa limpa e suja em transporte urbano
• veículos fechados exclusivos para roupa suja
• veículos exclusivos para roupa limpa
Sala de estar e vestiário para funcionários
• Sanitário exclusivo para pessoal da área limpa
Copa
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Condições de lavagem das mãos
• Lavatório
• Dispensador com sabão líquido
• Suporte com papel toalha
• Lixeira com saco plástico e tampa de acionamento por pedal
DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DML)
Tanque
Bancada de material de fácil limpeza e desinfecção
Local para guarda de materiais, de fácil limpeza e desinfecção
Condições de lavagem das mãos
Dispensador com sabão líquido
Suporte com papel toalha
Lixeira com saco plástico e tampa de acionamento por pedal
CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE E SEGURANÇA
Teto integro/ fácil limpeza e desinfecção
Paredes integras/ fácil limpeza e desinfecção
Piso integro/impermeável/de fácil limpeza e desinfecção
Porta de acesso com no mínimo 110 cm
Ralo: sifonado/com tampa escamoteável, conforme a RDC n°50/02
Climatização e/ou ventilação Artificial (ar condicionado ) ou Natural
(janelas com aberturas teladas)
Condições de segurança contra incêndio, conforme RDC n°50/02
Sinalização de orientação e segurança
Identificação das saídas de emergência
Tomadas 110v e 220v aterradas e identificadas
II - RECURSOS HUMANOS
• Responsável com capacitação técnica
• Auxiliar de serviço de lavanderia
• Costureiras
• Escala de revezamento de pessoal por turno
• Funcionários capacitados para a função
• Registro de treinamentos em conjunto com a CCI
III -CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS
Manual de normas e rotinas escritas em conjunto com a CCI 13
• Livro de controle de pesagem de roupa suja
• Saneantes utilizados em conformidade com a portaria n° 15/88
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Fluxo de lavagem de roupa em comformidade com manual de
lavanderia para serviços de saúde
• Utilização de sacos impermeáveis para transporte de roupas
identificados – Suja ou Limpa
• Utilização de carro fechado para transporte de roupas identificados
– Suja ou Limpa
• Utilização de Hamper para transporte de roupas identificados – Suja
ou Limpa
• Fluxo de entrega/distribuição evitando cruzamento da roupa suja com a
roupa limpa
• Sistema de controle da roupa
• Processo de separação das roupas por grau de sujidade e
contaminação
Equipamentos de proteção individual (EPI) em quantidade suficiente para a demanda do serviço
Óculos
Máscara ou protetor facial
Luvas de borracha
Avental impermeável
Botas de borracha
Protetor auricular
Condições de higiene e conservação dos equipamentos e mobiliário
• Limpeza e desinfecção diária dos equipamentos e ambiente
• Máquinas em bom estado de conservação

