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1. Particularitats del servei de neteja d’un centre hospitalari

a) Zones de risc baix / mig /alt. Necessitat controls
• Auditories
• Queixes internes / externes
• Controls microbiològics
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• Controls microbiològics
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b) Diferents freqüències
• Necessitat presencia
• Nivell ús
• Altes / estada mitja
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c) Diferents horaris
• Consultes externes
• Quiròfans
• Urgències
• Hospitalització
• Administració
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d) Serveis adscrits a la neteja
• Recollida i gestió interna de residus
• Subministrament de productes
• Reposicions consumibles
• Suplències personal propi
• Gestió de la roba
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e) Serveis extraordinaris
• Especialistes (vidres, alçades, terres...)
• Obres i avaries
• Imprevistos
• Infeccions, brots epidemiològics
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2. Conseqüències de la complexitat

a) Dificultat de control
• Requereix un nombre important de personal
• Formacions de tots els procediments
• Ineficiències
• Descobertures
• Garanties socials
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• Garanties socials



2. Com millorar la gestió i no assumir ineficiències?

a) Model actual més comú. Pagament per hores

• S’assumeixen les ineficiències de l’empresa contractada
• Dificultats per diferenciar responsabilitats
• Necessita molta supervisió interna
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b) Nou model de contractació per unitats diferenciades

• Classificació dels espais
• Superfície m2
• Nivell de risc
• Altes
• Horari

Presència
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• Presència
• Freqüència

• Sistema de supervisió
• Necessitat de registre
• Control de presència
• Compliment de programes



3. Noves eines.  Sistema de gestió de neteja
a) Eina de gestió informàtica amb dispositius individuals

• Control de presencia individual
• Informació a temps real
• Registre
• Traçabilitat
• Control centralitzat pels comanaments
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• Control centralitzat pels comanaments
• Identificació de cada espai
• Visualització de descobertures
• Comunicació altes
• Control de qualitat
• Informes
• Quadern de comanament



4. Riscos. No pretèn ser un model que el pagui el treballador

a) Garanties socials als contractes
b) No és un salari/m2 (polèmica hotels)
c) Convenis
d) Preu just
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