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TEMATICĂ
Pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de brancardieri
1. Proceduri de nursing
2. Norme tehnice privind curăţarea şi dezinfecţia-Anexa 1 , Anexa 3Proceduri recomandate pentru dezinfecţia mâinilor , în funcţie de
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nivelul de risc, Anexa 4-metodele de aplicare a dezinfectantelor
chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat. ( Ord
961/2016)
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4. Anexa 4-precauţiuni standard , ord 1101/2016
5. Colectarea, transportul,depozitarea şi manipularea lenjeriei.
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