
 
 

 
FARMACIA 
SC ..... SRL 

PROCEDURA DE IGIENA EDIŢIA 1 
Cod: RBPF – PL10 

                    
CUPRINS 
1. Definiţia procedurii 
2. Scop şi domeniu de aplicare 
3. Definiţii, abrevieri 
4. Referinţe 
5. Atribuţii şi responsabilităţi 
6. Descrierea procedurii 
7. Documente 
1. Definiţia procedurii 

Procedura privind igiena cuprinde un ansamblu de reguli, privind menţinerea condiţiillor de curăţenie, 
realizarea dezinfecţiei şi dezinsecţiei în farmacie, care trebuie respectate în activitatea curentă în farmacie de 
către personal, în concordanţă cu normele legale în domeniu.  
2. Scopul procedurii şi domeniul de aplicare 

Scopul procedurii este acela de a asigura promovarea şi protecţia sănătăţii în farmacie, în rândul 
personalului şi al publicului.  

Procedura privind igiena se aplică în Farmacia .........., de către personalul farmaciei, în funcţie de 
atribuţiile desemnate de farmacistul şef, pe baza documentaţiei aferente. 
3. Definiţii, abrevieri 

ü Igienă: ansamblu de reguli şi de măsuri menite să apere sănătatea şi să prevină îmbolnăvirile; 
ü Echipament de protecţie: echipament creat pentru a fi purtat ,sau ţinut de o persoană care desfăşoară 

activităţi specifice muncii pentru care este calificat, pentru a se proteja de riscurile întâlnite la locul de 
muncă; 

ü Curăţenia:  este metoda de decontaminare ,care asigură îndepartarea microorganismelor de pe 
suprafeţe, obiecte sau tegumente, odată cu îndepărtarea prafului şi a substanţelor organice; 

ü Dezinfecţia:  este procesul prin care sunt distruse cele mai multe, sau toate microorganismele patogene 
(în proporţie de 99,99%) ,cu excepţia sporilor bacterieni, de pe obiectele din mediul inert; 

ü Dezinsecţie: este acţiunea de eliminare preventivă ,sau curativă a insectelor daunătoare omului şi 
produselor din farmacie; 

ü Deratizare: este  acţiunea de eliminare a rozătoarelor. 
4. Referinţe 

- Hotararea nr. 349/2005, privind depozitarea deseurilor; 
- Hotararea nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând 

deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; 
- OUG 78/2000, privind regimul deseurilor; 
- Ordinul MS nr.75/2010, pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică; 
- Ordinul MS nr.  444 din 25 martie 2019 pentru aprobarea Normelor privind înființarea, organizarea și 

funcționarea unităților farmaceutice  
- Legea nr. 344/2002,  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 98/1994 ,cprivind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi 
sănătate publică; 

- Ordinul MS nr.536/1997, pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de 
viaţă al populaţiei; 

- HG nr.856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, 
inclusiv deşeurile periculoase. 
5. Atribuţii, responsabilităţi 



Farmacistul şef  
• întocmeşte  programul de lucru al responsabilului cu curăţenia ,pe baza programului de curaţenie şi 

dezinfecţie; 
• instruieşte personalul responsabil cu efectuarea curăţeniei, aducându-i la cunoştinţă prevederile 

prezentei proceduri; 
• se asigură în permanenţă ca exista  materialele necesare aplicării prezentei proceduri; 
• monitorizează activităţile de curăţenie şi dezinfecţie a încăperilor echipamentelor, ustensilelor şi 

suprafeţelor de lucru din farmacie; 
• monitorizează planul de dezinsecţie, periodic, conform legii. 

Responsabilii cu curăţenia 
• curăţă şi dezinfectează echipamentele, ustensilele, obiectele sanitare, suprafeţele de lucru, pardoselele şi 

pereţii din farmacie, conform programului; 
• consemnează operaţiunile în registrul de evidenţă a curăţeniei şi dezinfecţiei – Anexa 2. 

6. Descrierea procedurii 
Procedura de igienă în farmacie are următoarele componente: 

- igiena persoanelor; 
- curăţenia, dezinfecţia şi întreţinerea spaţiului şi echipamentelor; 
- planul de combatere al vectorilor. 

6. 1. Igiena persoanelor 
6.1.1. Igiena persoanlului 

Echipamentul de lucru este obligatoriu şi constă în halat alb, încălţăminte adecvată, de preferinţă 
pantofi de culoare albă, bonetă, pentru a împiedica căderea părului în timpul activităţii de preparare. Măştile se 
recomandă a fi folosite în cazul venirii în contact cu publicul, în cazul epidemiilor, având calea de transmisie 
aeriană ,sau la desfăşurarea unor activităţi cu produse volatile. 

Curăţenia echipamentului este asigurată de către firme de specialitate, care respectă sistemul de 
management al igienei, sau în sistem propriu, cu respectarea normelor de igienă. Schimbarea echipamentului se 
realizează periodic, astfel încât ţinuta să fie impecabilă. 
      Igiena mainilor se efectuează: 

- de fiecare dată când există riscul de contaminare (după folosirea toaletei, atingerea pacienţilor cu risc 
epidemiologic, atingerea unor obiecte, sau documente cu risc epidemiologic, etc); 

- înainte şi după desfăşurarea unelor activităţi profesionale precum prepararea medicamentelor, 
recondiţionarea unor forme farmaceutice, instruirea pacienţilor privind utilizarea unor dispozitive medicale şi a 
unor activităţi personale precum consumul alimentelor, etc. 

Mâinile se spală cu detergenţi speciali, cu acţiune antimicrobiană, insistând asupra zonelor expuse. 
Utilizarea mănuşilor de cauciuc este obligatorie în cadrul manevrelor precum acordarea primului ajutor , 

sau recoltarea unor probe biologice, în vederea determinărilor permise de lege, manipularea deşeurilor. 
În plus, personalul respectă următoarele reguli de igienă: 
- interdicţia de a mânca şi de a fuma în spaţiile tehnice. Consumul alimentelor şi fumatul se pot 

desfăşura în spaţii special amnejate, destinate acestui scop; 
- utilizarea vestiarelor pentru păstrarea obiectelor personale;  
- interzicerea participării la activitatea de preparare a medicamentelor, a persoanelor care au anumite 

afecţiuni dermatologice , sau leziuni deschise.  
6.1.2. Igiena publicului 

Pentru a facilita administrarea medicamentelor orale în farmacie, la dispoziţia pacientului trebuie să 
existe sisteme dozatoare de apă şi  pahare de unică folosinţă. 
6. 2. Curăţenia, dezinfecţia şi întreţinerea spaţiului şi echipamentelor 

Programul şi controlul activităţii de curăţenie şi dezinfecţie se face de către farmacistul şef. 
Dotările necesare asigurării condiţiilor de igienă în farmacie: 
- pavimentul şi pereţii trebuie să fie impermeabili şi uşor de curăţat; 
- mobilierul trebuie să fie confecţionat din material plastifiat care să permită curăţarea şi dezinfecţia; 
- aerisirea naturală; 



- iluminatul corespunzător (natural + artificial);  
- gradul de umiditate optim; 
-chiuvetă cu apă potabilă, rece şi caldă, săpun antibacterian (de preferat distribuitor/dozator –fix de 

perete), prosop ( de preferat uscator de maini), etc., pentru igiena personalului; 
- chiuvetă (bazin) cu apă potabilă, pentru  spălarea ustensilelor folosite în laborator; 
- suport pentru  scurgerea vaselor de laborator; 
- materiale pentru efectuarea curăţeniei (lavete, torşoane, mopuri, perii, ş.a).    

  Dezinfecţia, spălarea şi uscarea materialului moale folosit la curăţenie se pot face utilizând maşini de 
spălat şi uscătoare: 

- suport uscător pentru mănuşile de menaj, mopurile, periile, ş.a.; 
- pubelă şi saci colectori (de unică folosinţă) pentru deşeuri. 

Tehnologii de curăţare 
- curăţarea mecanică; 
- curăţarea chimică. 

6.2.1.Curăţarea umedă: Spălarea, ştergerea umedă. 
Prin spălare sunt îndepărtate prin udare, concomitent cu procedurile mecanice, pulberile şi substanţele 

organice. Puterea de spălare depinde de capacitatea de udare.  
         Spălarea se realizează prin folosirea de apă caldă şi substanţe tensioactive (săpun sau detergenţi 
anionici) ,sau produse etichetate şi avizate/autorizate de Ministerul Sănătăţii ca detergent dezinfectant ,sau 
produs pentru curăţare şi decontaminare. 
         Spălarea trebuie urmată de clătire abundentă cu apa caldă, repetându-se până când apa uzată devine 
limpede. 
         Spălarea poate fi simplă (ex.: în igiena individuală, spălarea mâinilor, curăţenia pavimentelor şi a 
mobilierului) şi se completează cu o dezinfecţie chimică cu produse etichetate şi avizate/autorizate ca 
dezinfectant pentru suprafeţe, în ariile cu potenţial de risc infecţios (recepturi ,mese de laborator). 

Prin ştergerea umedă a suprafeţelor (ex.: lambriuri, mobilier) se realizează îndepărtarea 
microorganismelor. Se practică pentru întreţinerea curăţeniei în intervalele dintre spălări. 
Condiţii de eficacitate: 

- utilizarea de lavete (ştergătoare) curate; 
- umezirea lor cu soluţii proaspete de produse etichetate şi avizate/autorizate de Ministerul Sănătăţii ca 

detergent, detergent dezinfectant;  
- schimbarea frecventă a lavetelor şi a apei de ştergere. 

Curăţarea uscată: ştergerea, aspirarea, perierea. 
Stergerea se aplică zilnic suprafeţelor expuse depunerii prafului, cu lavete potrivite ca mărime şi cu o 

capacitate mare de reţinere a particulelor. 
Curăţenia prin aspirare este recomandabilă numai cu aspiratoare cu proces umed, a căror construcţie 

permite curăţarea şi dezinfecţia lor şi menţinerea uscată după utilizare. 
Alte metode de curăţenie: 

În anumite cazuri se pot utiliza măturatul  sau periatul umed, metode care au eficacitate redusă.  
          Nu se recomandă măturatul uscat, sau scuturatul, în încăperi, locuri circulate sau aglomerate din afara 
farmaciei. 
          Curăţenia şi dezinfecţia în încăperi trebuie întotdeauna asociate cu aerisirea. 
          Zilnic, după fiecare operaţiune de curăţenie şi la sfârşitul zilei de lucru, ustensilele utilizate se spală, se 
curăţă (decontaminează), dezinfectează şi usucă. 
       Curăţarea şi dezinfecţia ustensilelor complexe (perii detaşabile, mânerul periilor, aspirator, ş.a) se 
efectuează în funcţie de recomandările producătorului. 
Reguli fundamentale în utilizarea produselor folosite în activitatea de curăţenie 

- folosirea doar a produselor avizate/autorizate de Ministerul Sănătăţii pentru utilizare în sectorul sanitar; 
- respectarea tuturor recomandărilor producătorului; 
- respectarea regulilor de protecţie a muncii (purtarea mănuşilor, ochelarilor de protecţie, echipamentelor 

impermeabile, etc.); 
- etichetarea şi închiderea ermetică a recipientelor; 



- NU este permisă utilizarea ambalajelor alimentare pentru produsele de întreţinere a curăţeniei! 
- distribuirea produselor la locul de utilizare , în ambalajul original; 
- în farmacie, trebuie să existe spaţii special destinate depozitării produselor şi ustensilelor folosite în 

procesul de efectuare a curăţeniei, aflate în stoc.  
Tipuri de curatenie 
 1. Curăţenia zilnică 
        Se efectuează la sfârşitul fiecărei operaţiuni în urma căreia se crează reziduri sau deşeuri; 
        Se realizează cel puţin o data pe zi, în funcţie de desfăşurarea activităţii, spălarea pavimentelor şi 
ştergerea umedă a suprafeţelor expuse ( mobilier oficină, pervaze, zona de intrare în farmacie). 
 2. Curăţenia săptamânală 
       Se ralizează săptămânal, curăţarea prin ştergere umedă şi uscată  a zonelor mai greu accesibile ( sertare, 
colţuri, zonele de deasupra mobilierului, uşi, frigidere, rafturi, geamuri). 
 3. Curăţenia specială ( lunară, trimestrială, anuală) 
       Se realizează periodic curăţarea tavanelor, a zonelor foarte greu accesibile, a împrejurimilor, a zonei de 
depozitare a reziduurilor, a canalizarilor,etc). 
  4. Igienizarea spatiului: zugrăvire, renovare, etc. 

În farmacie, în funcţie de spaţiu, dotare, volumul de muncă, specificul farmaciei şi amplasarea acesteia 
se stabilesc protocoale pentru fiecare tip de curăţenie care stabilesc: 

- materialele de curăţenie; 
- tipurile de curăţenie; 
- responsabili; 
- curăţenia spaţiului, a mobilierului, a ustensilelor,etc. 
Pentru colectarea deşeurilor, în exteriorul farmaciei ,sau în interior, în spaţii special amenajate (boxe), 

există pubele pentru deşeuri ,care sunt ridicate periodic de către firma de salubritate conform contractului.  
 
6. 3. Dezinfecţia 
          Dezinfecţia se aplică la intervalele stabilite de farmacistul şef conform: Programului de curăţenie şi 
dezinfecţie - Anexa 1. 
          În orice activitate de dezinfecţie, trebuie să se aplice măsurile de protecţie a muncii, pentru a preveni 
accidentele şi intoxicaţiile. 
6.3.1.Dezinfectia prin mijloace fizice 

Dezinfecţia prin căldură 
Căldura uscată:  

- flambarea, este utilizată în laborator pentru dezinfecţia ustensilelor care suportă acest proces fără a se 
deteriora ( metalice); 
Căldura umedă: 

- fierberea în apă la temperatură de 100˚C , asigură distrugerea în decurs de 10-20 minute a formelor 
vegetative ale microorganismelor patogene, precum şi a unor forme sporulate mai puţin rezistente la temperaturi 
ridicate. 
         Fierberea este indicată pentru dezinfecţia lenjeriei, tacâmurilor şi veselei care suportă temperatura de 
fierbere. 
        Fierberea la temperaturi între 100 - 110ºC se  poate obţine prin adaosul unor substanţe care ridică 
punctul de fierbere (ex. adaosul de carbonat de sodiu, pentru fierberea lenjeriei). 
       Dezinfecţia prin căldură umedă, cu fierul de călcat, completează decontaminarea lenjeriei, distrugerea 
formelor vegetative a bacteriilor, în 5 -10 secunde şi a sporilor, în 50 secunde. 

Metoda este aplicabilă pentru ţesăturile care suportă acest tratament şi este eficace dacă ţesătura tratată 
este umezită uniform ( halate, prosoape, lavete etc.). 

Dezinfecţia cu raze ultraviolete ,este indicată pentru dezinfecţia suprafeţelor netede şi  a aerului în 
boxele de laborator, în care se prepară medicamente aseptice. 
6.3.2. Dezinfecţia prin mijloace chimice 

Clasificarea dezinfecţiei  



           Această clasificare se bazează pe tipul de microorganisme patogene distruse şi are în vedere timpul de 
contact necesar substanţelor dezinfectante pentru a distruge microorganismele. 
           După aceste criterii, dezinfecţiei se clasifică pe patru nivele: 

- dezinfecţie de nivel înalt; 
- dezinfecţie de nivel intermediar; 
- dezinfecţie de nivel scăzut. 

          Dezinfectantele utilizate în farmacii sunt de nivel mediu şi se utilizează în: 
  - dezinfecţia suprafeţelor pavimentelor, pereţilor, mobilierului, obiectelor sanitare, etc. 
Criterii de alegere a dezinfectantelor: 

- eficacitatea; 
- uşurinţa în preparea şi aplicarea soluţiilor şi în stocarea substanţelor şi produselor; 
- economicitatea; 
- lipsa corozivităţii şi a efectelor distructive; 
- cunoaşterea toxicităţii dezinfectantelor în condiţiile de utilizare şi a măsurilor de protecţie 

recomandate. 
Eficienţa dezinfecţiei profilactice este condiţionată de o riguroasă curăţenie prealabilă. 

Printre dezinfectanţii recomandaţi a fi utilizaţi în farmacie se numără: 
- hipocloritul; 
- cloraminele B şi T; 
- alcoolul; 
- alţi dezinfectanţi aprobaţi pentru utilizarea în unităţi sanitare. 

Frecvenţa realizării curăţeniei şi dezinfecţiei: 
- curăţarea fizică prin ştergere, aspirare, periere se realizează zilnic şi ori de câte ori este nevoie, ea fiind 

consemnată în planul de curăţenie (Anexa1); 
- spălarea chimică şi clătirea se realizează pentru vesela de laborator şi ustensilele utilizate, după 

prepararea produselor farmaceutice, de câte ori este nevoie, fiind consemnată în planul de curăţenie (Anexa 2); 
- dezinfecţia se realizează zilnic pentru suprafeţele de lucru şi obiectele sanitare, săptămânal pentru 

pavimente şi pereţi fiind consemnată în planul de curăţenie; 
- echipamentul personalului se schimbă cel puţin de două ori pe săprămână. 

 
6.4. Dezinsecţia 
Măsurile pentru prevenirea pătrunderii şi răspândirii insectelor: 
 - curăţirea şi dezinsecţia periodică a locurilor de muncă, a depozitelor şi a anexelor social-sanitare; 
 - reglarea factorilor de mediu (temperatură, umiditate, aeraţie etc.) din spaţiile de lucru şi depozite 
pentru a nu permite dezvoltarea artropodelor; 
 - curăţirea şi dezinsecţia permanentă a locului de depozitare a gunoiului. 
Măsuri pentru a preveni infestarea cu  muşte: 
 - înlăturarea tuturor posibilităţilor de dezvoltare a larvelor, prin salubrizarea perfectă a spaţiilor de 
lucru, depozitare şi incinte anexe; 
 - împiedicarea pătrunderii insectelor adulte în incinta farmaciei ,prin închiderea ermetică şi automată a 
uşilor şi prin aplicarea sitelor la ferestre; 
 - realizarea prin ventilaţie a unui contracurent; 
 - folosirea benzilor lipicioase şi a momelilor toxice. 
Dezvoltarea gândacilor este împiedicată prin: 
 - menţinerea în permanenţă a unei curăţenii perfecte; 
 - spălarea periodică cu apă fierbinte şi sodă a pardoselii (pentru gândacii negri) şi a pereţilor şi 
mobilierului (pentru gândacii gălbui-roşcaţi). 
Prevenirea invaziei cu furnici (lucrătoare) se realizează prin: 
 - astuparea prin zidire a tuturor spărturilor; 
 - spălarea cu apă fierbinte şi sodă a pardoselii. 
 
6.5. Deratizarea 



Măsuri de prevenire: 
 - controlul riguros al ambalajelor mari, în care se livreaza produsele farmaceutice ce se introduc în 
unitate, pentru a nu ascunde rozatoare sau  gândaci; 
 - închiderea ermetică şi automată a uşilor şi dotarea acestora cu prag, sau cu un sistem de  etanşare tip 
perie ,la partea inferioară; 
 - obturarea tuturor fisurilor din  pardoseli, pereţi, în jurul conductelor, a canalizărilor, dotarea cu site 
etanşe a sifoanelor de pardoseală etc. 
Combaterea rozătoarelor se realizează prin programe periodice, conform legii. 
        
7. Documente 

• Lista de luare la cunoştinţă a procedurii 
• Tabelul modificărilor şi revizuirilor procedurii 
• Program  de curăţenie 
• Grafic de evidenţă a curăţeniei 
• Contract  cu firma de prestări servicii de curăţenie 
• Contract pentru servicii de salubritate  
• Contract  pentru servicii de deratizare şi dezinsecţie  

 
 
Lista de luare la cunoştinţă (Anexa1)  

Exempla
r 

Nr. 

Destinatar (nume, 
prenume) 

 
Functia 

Data 
Luării la 

cunoştinţă 

Semnătura 
de primire 

Data 
retragerii 

Semnătura 

1 ..... Farm.sef .....    
1 ..... Asistent .....    

 
Tabel cu reviziile şi modificările aduse procedurii (Anexa 2) 

Nr. rev. Data Pagina 
/paragraful 

Cauza actualizării /modificării Semnătura 
(farmacist șef) 

0 .....  elaborare iniţială  
1     
2     
3     
4     
5     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


