Tork Professional - Checklista för städning
Reception
Torka av och/eller damma av plana ytor
(diskar, bord, hyllor osv.)

Pekskärmar och/eller tangentbord som används för
besöksregistrering

Golvvård

Hissknappar och paneler

Polera högglansiga ytor såsom speglar/stål/glas

Dörrhandtag

Rengör och desinfektera eventuellt ytor som vidrörs
av många besökare med en hållbar rengöringslösning

Tips
Kom ihåg att regelbundet torka av ytor som vidrörs av många (bland annat pekskärmar)
Överväg att använda ett alkoholbaserad handdesinfektionsmedel i välbesökta områden
Receptionen är ett område som ger besökarna sitt första intryck av din verksamhet. Se till att lägga fokus på visuella rengöringsresultat i detta område.

Kontorsområden
Torka av eller damma av platta ytor, såsom skrivbord osv.

Rengör tygmöbler regelbundet
(fläckrengöring eller dammsugning)

Töm papperskorgar
Rengör delad kontorsutrustning, såsom skrivare
Golvvård

Tips
I ett kontor med delade skrivbord, se till att ofta rengöra den utrustning som berörs av många personer, såsom tangentbord och telefoner
Rena händer ger ren utrustning. Se till att erbjuda dina medarbetare rena, väl påfyllda handtvättsutrymmen och, vid behov,
handdesinfektionsmedel

Konferensrum
Torka av och/eller damma av konferensbordet(n)

Rengör tygmöbler regelbundet
(fläckrengöring eller dammsugning)

Töm papperskorgar
Rengör whiteboards och skärmar
Golvvård

Tips
Kom ihåg att rengöra delade ytor som vidrörs av många såsom stolarmstöd, tangentbord osv.
Överväg att använda airfresheners om det ofta serveras mat i konferensrummet(n)

Toalettutrymmen
Töm alla papperskorgar

Torka av och rengör handfat och dispensrar

Vid behov, fyll på alla dispensrar

Rengör toaletten

Torka av och rengör speglarna

Rengör golvet

Rengör alla andra beröringsytor

Tips
Börja med den renaste ytan och avsluta med toaletter och golv
Moppar och svampar blir snabbt smutsiga och fulla med en stor mängd mikroorganismer, så fundera på engångslösningar eller byt dem
ofta och tvätta dem ordentligt.
Använd mer än en rengöringsduk. Annars kommer du att sprida bakterier och flytta runt dem istället för att göra rent.
Det visuella utseendet är viktigt för skinande ytor, såsom speglar, handtag osv.
Överväg att använda airfresheners

Fikarum och pentryn
Töm papperskorgar

Torka av beröringsytor såsom handtag

Torka av bänkar, hyllor och bord

Kom ihåg handtaget på kylskåpet!

Rengör handfatet och ytor runtom

Polera högglansiga ytor såsom rostfritt stål

Torka av alla vattenstänkta ytor

Torka golvet

Tips
Börja med den renaste ytan och avsluta med toaletter och golv
Moppar och svampar blir snabbt smutsiga och fulla med en stor mängd mikroorganismer, så fundera på engångslösningar eller byt dem
ofta och tvätta dem ordentligt
Använd rena rengöringsdukar och byt ut dem ofta
Använd varmt vatten och rengöringsmedel eller andra professionella rengöringsprodukter på oljiga ytor
Kom ihåg! Desinfektionsmedel fungerar inte så bra på smutsiga eller oljiga ytor. Rengör dem först!

Tork är ett varumärke som tillhör SCA. SCA är ett ledande globalt hygien- och
skogsföretag som tillhandahåller personliga hygienprodukter, mjukpapper och
skogsindustriprodukter i ca 100 länder. SCA anses vara ett riktmärke inom hållbarhet.
För mer information, besök www.sca.com/sv

www.tork.se

