Tork'i professionaalse puhastamise meelespea
Vastuvõtuala
Pühkige ja/või puhastage tolmust siledad pinnad
(letid, riiulid jne)
Põranda hooldus
Poleerige kõrgläikivad pinnad nagu peeglid/teras/klaas
Puhastage ja võimaluse korral desinfitseerige sagedasti
puudutatavad pinnad kestva toimega puhastuslahusega

Külastajate registreerimiseks kasutatavad
puutetundlikud ekraanid ja/või klaviatuurid
Lifti nupud ja paneelid

Uksenupud

Nõuanded
Pidage meeles regulaarselt pühkida sagedasti puudutatavaid pindasid (sh puutetundlikud ekraanid)
Kaaluge alkoholipõhise kätepuhastusvahendi kasutamist sagedasti kasutatavates kohtades
Vastuvõtuala loob kliendile esmase mulje teie ettevõttest - pöörake kindlasti tähelepanu selle ala visuaalsele koristamistulemusele

Kontoripinnad
Pühkige ja/või puhastage tolmust siledad pinnad nagu
lauad jne
Tühjendage prügikastid
Põranda hooldus

Puhastage aeg-ajalt tekstiilpolstriga mööblit (plekkide
eemaldamine või tolmu võtmine)
Puhastage ühiskasutatavad kontoriseadmed nagu
printerid

Nõuanded
Muutuvate töökohtadega kontoris puhastage kindlasti tihti sagedasti puudutatavaid seadmeid nagu telefonid ja arvutiklaviatuurid
Puhtad käed hoiavad seadmed puhtana – pakkuge vajaduse korral oma töötajatele puhtaid ja hästi varustatud käte pesemise võimalusi
ning kätepuhastusvahendeid

Konverentsiruumid
Pühkige ja/või puhastage tolmust konverentsilauad
Tühjendage prügikastid
Põranda hooldus

Puhastage aeg-ajalt tekstiilpolstriga mööblit (plekkide
eemaldamine või tolmu võtmine)
Puhastage valged tahvlid ja ekraanid

Nõuanded
Pidage meeles puhastada ühiskasutatavaid sagedasti puudutatavaid pindasid nagu toolikäetoed, arvutiklaviatuurid jne.
Kaaluge lõhnakontrollitehnoloogiate kasutamist, kui konverentsiruumides serveeritakse sageli toitu

Pesuruumid
Tühjendage kõik prügikastid

Pühkige ja puhastage valamu ja jaoturid

Täitke kõik jaoturid vastavalt vajadusele

Puhastage tualett

Pühkige ja puhastage peeglid

Puhastage põrand

Puhastage kõik ülejäänud puudutatavad pinnad

Nõuanded
Alustage vähem määrdunud pindadest ning jätke tualett ja põrand viimasteks
Mopid ja käsnad määrduvad kiiresti ja sisaldavad suurel hulgal mikroorganisme – kaaluge ühekordseid lahendusi või vahetage vahendeid
sageli ning peske hoolikalt
Kasutage rohkem kui ühte lappi – vastasel juhul kannate rohkem mikroobe laiali, kui puhastate
Visuaalne väljanägemine on oluline läikivate pindade puhul nagu peeglid, käepidemed jne
Kaaluge lõhnakontrollitehnoloogiate kasutamist

Puhkeruumid/kööginurgad
Tühjendage prügikastid
Pühkige pingid, riiulid ja lauad
Puhastage valamu ja seda ümbritsevad pinnad
Pühkige kõik pritsmetega määrdunud pinnad

Pühkige ülejäänud puudutatavad pinnad nagu
käepidemed (pidage meeles külmkapi käepidet!)
Poleerige kõrgläikivad pinnad nagu roostevaba teras
Pühkige põrand

Nõuanded
Alustage vähem määrdunud pindadest ning jätke tualett ja põrand viimasteks
Mopid ja käsnad määrduvad kiiresti ja sisaldavad suurel hulgal mikroorganisme – kaaluge ühekordseid lahendusi või vahetage vahendeid
sageli ning peske hoolikalt
Kasutage puhtaid lappe ning vahetage neid sageli
Kasutage rasvaste pindade puhastamiseks sooja vett ja pesuainet või muid professionaalseid puhasteid.
Pidage meeles, et desinfitseerivad ained ei toimi hästi määrdunud ning õlistel pindadel – puhastage need kõigepealt!

Tork on ettevõttele SCA kuuluv kaubamärk. SCA on juhtiv globaalne hügieenija paberitoodete ettevõte, mis pakub kehahooldusvahendeid ning paberi- ja
pehmepaberitooteid ligikaudu 100 riigis. SCA-d peetakse jätkusuutlikkuse etaloniks.
Lisateavet leiate aadressil www.sca.com/uk

www.tork.com.ee

