Tork profesionální kontrolní seznam úklidu a čištění
Recepce
Utírání a/nebo stírání plochých povrchů
(polic v pultech apod.)

Dotykové obrazovky a/nebo klávesnice používané
pro registraci návštěvníků

Vysávejte a vytírejte podlahu

Tlačítka a panely ve výtazích

Čištění vysoce lesklých povrchů, jako jsou zrcadla/ocel/sklo

Koule a kliky dveří

Čištění a případná dezinfekce povrchů, kterých se
lidé často dotýkají, pomocí udržitelného řešení

Tipy
Nezapomínejte pravidelně utírat povrchy, kterých se dotýká hodně lidí (včetně dotykových obrazovek).
Zvažte, zda v této oblasti s velkým provozem nenabídnout návštěvníkům dezinfekční prostředek na ruce s obsahem alkoholu.
Oblast recepce je místem, které udělá na návštěvníky vašeho podniku první dojem; úklidu této oblasti proto věnujte mimořádnou pozornost.

Kancelářské prostory
Utírejte a ometejte prachovkou rovné povrchy
jako stoly apod.

Pravidelně čistěte čalouněný nábytek (čištění skvrn
nebo vysávání)

Vysypávejte odpadkové koše

Čistěte sdílené kancelářské vybavení jako například
tiskárny

Vysávejte a vytírejte podlahu

Tipy
V kancelářích uplatňujících tzv. hot desking dbejte na časté čištění sdíleného vybavení, jako jsou telefony a počítačové klávesnice
Čisté ruce dělají čisté vybavení – zajistěte svým zaměstnancům čistá a dobře zásobená zařízení na umývání rukou a v případě potřeby
také dezinfekční prostředky

Konferenční místnosti
Utírejte a/nebo stírejte prachovkou konferenční stoly

Pravidelně čistěte čalouněný nábytek (čištění skvrn
nebo vysávání)

Vysypávejte odpadkové koše
Čistěte tabule a obrazovky
Vysávejte a vytírejte podlahu

Tipy
Nezapomeňte čistit povrchy jako loketní opěrky na křeslech, počítačové klávesnice apod., kterých se lidé často dotýkají
Pokud se v konferenčních místnostech často podává jídlo, zvažte technologie pro kontrolu zápachu

Toalety a umývárny
Vyprazdňujte všechny odpadkové koše

Utírejte a čistěte umyvadla a zásobníky

Dle potřeby doplňujte všechny zásobníky

Umývejte toalety

Otírejte a čistěte zrcadla

Umývejte podlahu

Čistěte všechny ostatní povrchy, kterých se lidé dotýkají

Tipy
Začněte čištěním těch nejméně zašpiněných povrchů a končete toaletami a podlahou
Mopy a houbičky se rychle znečistí a stávají se semeništěm mikroorganismů – zvažte, zda by nebyla vhodnější jednorázová řešení,
nebo tyto pomůcky často měňte a náležitě perte
Používejte více než jednu utěrku – jinak budete pravděpodobně místo čištění spíše šířit bakterie
Vizuální vzhled je důležitý u lesklých povrchů, jako jsou zrcadla, úchyty apod.
Zvažte technologie kontroly zápachu

Odpočinkové místnosti/kuchyňky
Vyprazdňujte odpadkové koše

Otírejte úchyty a další povrchy, kterých se lidé často
dotýkají. Nezapomeňte na otevírání dveří chladničky!

Otírejte lavice, poličky a stoly
Čistěte vysoce lesklé povrchy, jako je nerezová ocel
Čistěte dřez a povrchy v jeho okolí
Utírejte podlahu
Utírejte všechny povrchy se stopami po skvrnách

Tipy
Začněte čištěním těch nejméně zašpiněných povrchů a končete toaletami a podlahou
Mopy a houbičky se rychle znečistí a stávají se semeništěm mikroorganismů – zvažte, zda by nebyla vhodnější jednorázová řešení,
nebo tyto pomůcky často měňte a náležitě perte
Používejte čisté utěrky a často utěrky vyměňujte
Na mastné povrchy použijte horkou vodu a detergentní prostředek nebo jiné profesionální čisticí prostředky
Nezapomeňte, že dezinfekční prostředky příliš nefungují v případě špinavých nebo mastných povrchů – je třeba je nejprve vyčistit!

Tork je značkou společnosti SCA. SCA je přední světová společnost, která nabízí
produkty pro osobní hygienu, hygienický papír a produkty ze dřeva v přibližně 100
zemích světa. Společnost SCA je považována za měřítko v oblasti udržitelnosti.
Další informace naleznete na stránkách www.sca.com/uk

www.tork.cz

