Tork Professional sjekkliste for rengjøring
Resepsjonen
Rengjør og/eller tørk støv av overflater (disk, hyller osv.)

Berøringsskjermer og/eller tastaturer som brukes for
besøksregistrering

Gulv
Heisknapper og -paneler
Poler skinnende overflater som speil/stål/glass

Dørhåndtak
Rengjør og eventuelt desinfiser overflater som
berøres ofte med en bærekraftig rengjøringsløsning

Tips
Husk å tørke overflater som berøres ofte (inkludert berøringsskjermer) jevnlig
Vurder å bruke en hånddesinfisering med alkohol i dette området hvis det er høyt trafikkert
Resepsjonsområdet er førsteinntrykket av virksomheten – vær nøye med de visuelle resultatene av rengjøringen i dette området.

Kontorområder
Rengjør og/eller tørk støv av overflater som skrivebord osv.

Rengjør tekstilmøbler med jevne mellomrom
(flekkfjerning eller støvsuging)

Tøm avfallsbøttene
Rengjør delt kontorutstyr som printere
Gulv

Tips
Sørg for å jevnlig rengjøre utstyr som berøres ofte, som telefoner og tastaturer, på kontorer der brukerne deler utstyr
Rene hender gir rent utstyr – tilby din ansatte rene, velutstyrte håndvaskefasiliteter og desinfisering hvis det er passende

Konferanserom
Rengjør og/eller tørk støv av konferansebord

Rengjør tekstilmøbler med jevne mellomrom
(flekkfjerning eller støvsuging)

Tøm avfallsbøttene
Rengjør whiteboards og skjermer
Gulv

Tips
Husk å rengjøre delte berøringsoverflater som armlener på stoler, tastaturer osv.
Vurder teknologi for odørkontroll hvis det ofte serveres mat i konferanserommene

Toalettrom
Tøm alle avfallsbøtter

Tørk av og rengjør servant og dispensere

Fyll alle dispensere når det er nødvendig

Rengjør toalettet

Tørk av og rengjør speilene

Rengjør gulvene

Rengjør alle andre berøringsoverflater

Tips
Begynn med de minst skitne overflatene og avslutt med toalett og gulv
Mopper og svamper blir raskt skitne og skjuler et stort antall mikroorganismer – vurder engangsløsninger eller bytt ofte og vask
dem grundig
Bruk mer enn én klut – hvis ikke kan du fort spre bakteriene rundt fremfor å rengjøre
Visuell framtoning er viktig for skinnende overflater som speil, håndtak osv.
Vurder bruk av teknologi for odørkontroll

Pauserom/tekjøkken
Tøm avfallsbøttene

Tørk av andre overflater som håndtak.
Husk kjøleskapshåndtaket!

Tørk av benker, hyller og bord
Poler skinnende overflater som rustfritt stål
Rengjør vasken og overflater rundt vasken
Vask gulvet
Tørk av alle overflater med sprutmerker

Tips
Begynn med de minst skitne overflatene og avslutt med toalett og gulv
Mopper og svamper blir raskt skitne og skjuler et stort antall mikroorganismer – vurder engangsløsninger eller bytt ofte og vask
dem grundig
Bruk rent tørkepapir og rengjøringskluter og bytt dem ofte
Bruk varmt vann og oppvaskmiddel eller andre profesjonelle rengjøringsmidler på fettete overflater
Husk at desinfisering ikke fungerer så bra på skitne eller fettete overflater – rengjør først!

Tork er et varemerke tilhørende SCA. SCA er et ledende globalt selskap for
hygiene- og skogsindustriprodukter som tilbyr produkter innen personlig pleie,
servietter og skogsindustriprodukter i rundt 100 land. SCA anses for å være
normgivende innen bærekraft.
For mer informasjon, besøk www.tork.no

www.tork.no

