A Tork ellenőrzőlistája professzionális tisztításhoz
Recepció
Törölje át és/vagy portalanítsa a sima felületeket
(pultot, polcokat stb.)

A látogatók regisztrálására használt érintőképernyők
és/vagy billentyűzetek

Végezzen padlóápolást

Liftgombok és -panelek

Fényezze meg a fényes felületeket, pl. a tükröket
vagy az acél- és üvegfelületeket

Ajtógombok és -kilincsek

Tisztítsa meg és fertőtlenítse tisztítószerrel a gyakran
megérintett felületeket

Tippek
Gyakran törölje át a gyakran megérintett felületeket (például az érintőképernyőket)
Ha forgalmas helyről van szó, vegye fontolóra egy alkoholos kézfertőtlenítő kihelyezését
A látogatók a recepción szerzik legelső benyomásaikat a vállalatról; mindenképpen ügyeljen rá, hogy a tisztítás eredménye itt látványos legyen.

Irodahelyiségek
Törölje át és/vagy portalanítsa a sima felületeket, pl.
az asztalokat

Tisztítsa rendszeresen a kárpitozott bútorokat
(végezzen folttisztítást, illetve porszívózzon)

Ürítse ki a szemetesládákat

Tisztítsa meg a közösen használt irodai
berendezéseket, pl. a nyomtatókat

Végezzen padlóápolást

Tippek
A rugalmas, felváltva használt irodákban ügyeljen rá, hogy rendszeresen megtisztítsák a gyakran megérintett berendezéseket, pl. a
telefonokat és a billentyűzeteket
Ha tiszta kézzel nyúlnak egy eszközhöz, az tiszta is marad: biztosítson tiszta és jól felszerelt, akár fertőtlenítővel is ellátott kézmosó
helyiségeket az alkalmazottak számára

Tárgyalótermek
Törölje át és/vagy portalanítsa a asztalokat

Tisztítsa rendszeresen a kárpitozott bútorokat
(végezzen folttisztítást, illetve porszívózzon)

Ürítse ki a szemetesládákat
Végezzen padlóápolást

Tisztítsa meg a mágnestáblákat és a képernyőket

Tippek
Ne feledkezzen meg a gyakran megérintett felületek, pl. a székkarfák vagy a számítógép-billentyűzetek stb. megtisztításáról
Ha a tárgyalóban gyakran étkeznek, vegye fontolóra egy szagelszívó berendezés beszerzését

Mosdók
Ürítse ki a hulladékgyűjtőket
Töltse újra az adagolókat, amikor szükséges
Törölje át és tisztítsa meg a tükröket

Törölje át és tisztítsa meg a mosdókagylókat és az
adagolókat
Tisztítsa meg a vécét
Mossa fel a padlót

Tisztítson meg minden kézzel megérintett felületet

Tippek
Kezdje a legkevésbé szennyezett felületekkel; a vécét és a padlót hagyja a végére
A felmosófejek és szivacsok hamar elkoszolódnak, és rengeteg mikroorganizmus telepszik meg rajtuk – használjon inkább eldobható
eszközöket, vagy cserélje gyakran és mossa ki alaposan a tisztítóeszközöket
Egynél több törlőkendőt használjon – ha nem így tesz, takarítás helyett inkább csak szétszórja a baktériumokat a helyiségben
Fontos a fényes felületek, pl. a tükrök vagy a fogantyúk stb. megjelenése
Vegye fontolóra valamilyen illatosító berendezés beszerzését

Pihenőszoba/teakonyha
Ürítse ki a hulladékgyűjtőket
Törölje le az étkezősarkokat, a polcokat és az asztalokat

Törölje le a megérintett felületeket, pl. a fogantyúkat.
A hűtőszekrény fogantyúját se hagyja ki!

Tisztítsa meg a mosogatót és környékét

Fényezze meg a fényes, pl. rozsdamentes acél
felületeket

Törölje le a lecsepegtetett felületeket

Törölje fel a padlót

Tippek
Kezdje a legkevésbé szennyezett felületekkel; a vécét és a padlót hagyja a végére
A felmosófejek és szivacsok hamar elkoszolódnak, és rengeteg mikroorganizmus telepszik meg rajtuk – használjon inkább eldobható
eszközöket, vagy cserélje gyakran és mossa ki alaposan a tisztítóeszközöket
Használjon tiszta tisztítókendőket, és cserélje őket gyakran
A zsíros szennyeződések eltávolítását forró vízzel és oldószerrel vagy más professzionális tisztítószerrel végezze
Ne feledje: a fertőtlenítőszerek szennyezett vagy olajos felületeken meglehetősen hatástalanok – előbb tisztítsa meg őket!

A Tork professzionális higiéniai termékeket és szolgáltatásokat kínál partnereinek,
az éttermektől kezdve, egészségügyi intézményeken át, irodáknak,
iskoláknak és ipari létesítményeknek. A termékpalettába tartoznak adagolók, papírtörlők,
toalettpapírok, szappanok, szalvéták, ipari és konyhai törlőkendők.
A Tork higiéniával, funkcionális designnal és fenntarthatósággal kapcsolatos
szakértelmének köszönhetően vált piacvezető márkává. Az Essity portfolió világszerte
ismert márkaneve, amely több mint 80 ország fogyasztóinak elkötelezett partnere.
A legfrissebb hírekért és innovációkért látogasson el az alábbi weboldalra: www.tork.hu
www.tork.hu
torkcontact@essity.com

