
Tork ammattimaisen siivouksen tarkistusluettelo

Pyyhi tasaiset pinnat (tiskit, hyllyt jne.)

Pyyhi tasaiset pinnat, kuten pöydät jne.

Lattian hoito

Tyhjennä roska-astiat

Vierailijoiden rekisteröintiin käytetyt kosketusnäytöt 
ja/tai näppäimistöt

Puhdista kiiltävät pinnat, kuten peilit/teräs/lasi

Lattian hoito
Puhdista yhteiskäytössä olevat laitteet, kuten tulostimet

Hissien painonapit ja paneelit

Puhdista ja mahdollisesti desinfioi paljon käytetyt 
pinnat kestävällä puhdistusratkaisulla

Puhdista kangashuonekalut ajoittain (tahranpoisto tai 
imurointi)

Ovennupit

Vinkkejä

Työpisteettömissä toimistoissa on varmistettava puhelinten ja tietokonenäppäimistöjen kaltaisten, yhteiskäytössä olevien laitteiden puhdistaminen.

Laitteet pysyvät puhtaina, kun kädet ovat puhtaat – tarjoa henkilöstölle puhdas, hyvin varustettu käsienpesupaikka ja mahdollisuuksien 
mukaan myös desinfiointiainetta.

Muista pyyhkiä paljon käytetyt pinnat (myös kosketusnäytöt) säännöllisesti

Harkitse alkoholipitoisen käsien desinfiointiaineen sijoittamista tälle alueelle, jos alueella on paljon kävijöitä

Vastaanotto

Toimistoalueet

Vastaanottoalue antaa vierailijoille ensivaikutelman yrityksestäsi; muista kiinnittää huomiota tämän alueen siivoamisen visuaalisiin tuloksiin.

Vinkkejä

Pyyhi neuvotteluhuoneen pöydät

Tyhjennä roska-astiat

Lattian hoito

Pyyhi valkotaulut ja näytöt

Puhdista kangashuonekalut ajoittain (tahranpoisto tai 
imurointi)

Neuvotteluhuoneet

Muista puhdistaa yhteiskäytössä olevat, paljon käytetyt pinnat, kuten tuolien käsinojat, tietokoneiden näppäimistöt jne.

Harkitse hajunpoistoteknologiaa, jos neuvotteluhuoneissa tarjotaan usein ruokaa

Vinkkejä



Tyhjennä kaikki roska-astiat

Täytä kaikki annostelijat tarpeen mukaan

Pyyhi ja puhdista peilit

Pyyhi ja puhdista allas ja annostelijat

Puhdista kaikki muut kosketuspinnat

Puhdista WC-istuin

Puhdista lattia

Saniteettitilat

Aloita vähiten likaisista pinnoista ja lopeta WC-istuimeen ja lattiaan

Mopit ja sienet likaantuvat nopeasti ja imevät sisälleen suuret määrät mikro-organismeja – harkitse kertakäyttöisiä ratkaisuja tai vaihda 
välineitä usein ja pese ne kunnolla

Käytä useampaa kuin yhtä puhdistusliinaa – muutoin levität todennäköisesti bakteereja paikasta toiseen siivoamisen asemesta

Visuaalisuus on tärkeää kiiltävien pintojen, kuten peilien, kahvojen jne. osalta

Harkitse hajunpoistoteknologiaa

Vinkkejä

Tyhjennä roska-astiat

Pyyhi penkit, hyllyt ja pöydät

Puhdista allas ja sitä ympäröivät pinnat

Pyyhi muut kosketuspinnat, kuten kahvat. Muista 
jääkaapin kahva!

Pyyhi kaikki pinnat, joissa on roiskeita

Kiillota kiiltävät pinnat, kuten ruostumaton teräs

Pyyhi lattia

Tauko- ja keittiötilat

Aloita vähiten likaisista pinnoista ja lopeta WC-istuimeen ja lattiaan

Mopit ja sienet likaantuvat nopeasti ja imevät sisälleen suuret määrät mikro-organismeja – harkitse kertakäyttöisiä ratkaisuja tai vaihda 
välineitä usein ja pese ne kunnolla

Käytä puhtaita puhdistusliinoja ja vaihda niitä usein

Käytä rasvaisille pinnoille kuumaa vettä ja pesuainetta tai muita ammattikäyttöön tarkoitettuja puhdistusaineita

Muista, etteivät desinfiointiaineet toimi kunnolla likaisilla tai öljyisillä pinnoilla – puhdista ensin!

Vinkkejä

Tork® on Essityn tuotemerkki. Essity on johtava maailmanlaajuinen hygienia- ja 

terveysyhtiö, joka kehittää, tuottaa ja myy henkilökohtaisia hygieniatuotteita n.  

100 maassa ympäri maailmaa. Essityn katsotaan olevan kestävän kehityksen 

suunnannäyttäjä. 

Lisätietoja löydät sivustolta http://www.essity.com/ www.tork.fi


