
SPITALUL GENERAL CF GALAŢI

TEMATICA

E(

pentru concursul de ocupare a postului de spălătoreasă 
la Spitalul General CF Galaţi

1. Norme privind serviciile de spălătorie pentru unităţile medicale :
- responsabilităţile lucrătorilor din spălătorie
- atribuţiile de bază ale părţilor responsabile de asigurarea calităţii serviciilor de 

spălătorie
- sortare lenjeriei
- cântărirea lenjeriei
- procesul de spălare
- stoarcerea lenjeriei
- uscarea lenjeriei
- călcarea lenjeriei
- depozitarea şi transportul lenjeriei curate
- predarea lenjeriei curate către secţii

2. Norme tehnice privind curăţenia, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
3. Obligaţiile lucrătorilor din punct de vedere al securităţii muncii. Definiţii (termeni si 

expresii) privind securitatea muncii.
4. Norme tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitati medicale. Condiţii de 

colectare prin separare la locul producerii,pe categorii stabilite,a deşeurilor rezultate din 
activitati medicale

5. Colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice
6. Reguli si masuri generale de aparare împotriva incendiilor in unitati sanitare
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gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a 
datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, cu 
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