
Tork tjekliste til professionel rengøring

Aftør og/eller støv af på flade overflader (skranker, 
hylder osv.)

Aftør og/eller støv af på flade overflader som 
skriveborde osv.

Gulvpleje

Tøm affald

Touchskærme og/eller tastaturer brugt til registrering 
af besøgende

Polér blanke overflader som spejle/stål/glas

Gulvpleje

Rengør fælles kontorudstyr som f.eks. printere

Elevatorknapper og paneler

Rengør og desinficer eventuelt ofte berørte overflader 
med en bæredygtig rengøringsopløsning

Rengør stofbetrukne møbler regelmæssigt 
(pletrengøring eller støvsugning)

Dørhåndtag

Tip

Sørg for at rengøre fælles udstyr som f.eks. telefoner og tastaturer på kontorer med delte arbejdsstationer

Rene hænder giver rent udstyr – sørg for, at dine medarbejdere har adgang til rene, velforsynede håndvaske samt desinficeringsmidler, 
hvor det er relevant

Husk at aftørre ofte berørte overflader (inklusive touchskærme) regelmæssigt

Overvej at anbringe et desinficeringsmiddel med alkohol i dette område, hvis der er mange brugere

Reception

Kontorområder

Receptionen er de besøgendes første indtryk af din virksomhed. Sørg for, at dette område altid holdes rent.

Tip

Aftør og/eller støv af på mødelokalets borde

Tøm affald

Gulvpleje

Rengør whiteboards og skærme

Rengør stofbetrukne møbler regelmæssigt 
(pletrengøring eller støvsugning)

Mødelokaler

Husk at rengøre ofte berørte overflader i fælles faciliteter, som f.eks. armlæn på stole, computertastaturer osv.

Overvej lugtkontrolsystemer, hvis der tit serveres mad i mødelokalerne

Tip



Tøm alle affaldsspande

Genopfyld alle dispensere efter behov

Aftør og rengør spejle

Aftør og rengør vaske og dispensere

Rengør alle andre berøringsflader

Rengør toilet

Rengør gulv

Toiletter

Start med de mindst snavsede overflader og slut med toiletter og gulve

Mopper og svampe bliver hurtigt snavsede og gemmer på rigtig mange mikroorganismer – overvej engangsløsninger eller udskift tit og 
vask grundigt

Brug mere end en aftørringsklud – ellers risikerer du at sprede bakterier i stedet for at gøre rent

Blanke overflader som spejle, håndtag osv. er vigtige for det visuelle indtryk.

Overvej lugtkontrolsystemer

Tip

Tøm affaldsspande

Aftør bænke, hylder og borde

Rengør vask og overflader omkring vasken

Aftør andre berøringsflader som f.eks. håndtag. Husk 
håndtaget på køleskabet!

Aftør alle overflader med synlige stænk

Polér blanke overflader som rustfrit stål

Aftør gulvet

Kantiner/tekøkkener

Start med de mindst snavsede overflader, og slut med toiletter og gulve

Mopper og svampe bliver hurtigt snavsede og gemmer på rigtig mange mikroorganismer – overvej engangsløsninger eller udskift tit og 
vask grundigt

Brug rene aftørringsklude, og udskift dem tit

Brug varmt vand og sæbe eller andre professionelle rengøringsmidler på fedtede overflader

Husk, desinficeringsmidler virker ikke godt på beskidte eller fedtede overflader – gør dem rent først!

Tip

Tork er et varemærke under SCA. SCA er en førende global hygiejne- og 

skovproduktvirksomhed, der tilbyder personlig pleje, papir- og trævarer i 

omkring 100 lande. SCA anses som et benchmark for bæredygtighed. 

Besøg www.sca.com for yderligere oplysninger www.tork.dk


