
„Tork“ profesionalaus valymo kontrolinis sąrašas

Nuvalykite dulkes nuo horizontalių paviršių  
(prekystalių, lentynų ir pan.)

Nuvalykite dulkes nuo horizontalių paviršių, pvz.: 
stalviršių ir pan.

Grindų priežiūra

Ištuštinkite šiukšlinę

Jutikliniai ekranai ir (arba) klaviatūros, naudojamos 
lankytojams registruoti

Poliruokite blizgius paviršius, pvz.: veidrodžius / stiklo  
ar metalo paviršius

Grindų priežiūra

Nuvalykite bendrai naudojamą biuro įrangą, pvz.:  
spausdintuvus

Lifto mygtukai ir skydeliai

Nuvalykite ir, jei galite, dezinfekuokite paviršius, prie kurių 
dažnai liečiasi žmonės, naudodami valymo tirpalą

Reguliariai valykite medžiaginius baldus  
(nuvalykite dėmes arba juos išsiurbkite)

Durų rankenos

Patarimai

Judriame biure dažnai valykite bendrai naudojamą jutiklinę įrangą, pvz.: telefonus ir kompiuterių klaviatūras

Švarios rankos netepa įrangos – suteikite darbuotojams vietą, kur būtų galima nusiplauti rankas, jei galima, naudojant dezinfekantą

Nepamirškite reguliariai nuvalyti paviršių, prie kurių dažnai liečiasi žmonės (įskaitant jutiklinius ekranus)

Jeigu ekranas labai suteptas, galima netoliese sumontuoti plaštakų dezinfekantą alkoholio pagrindu

Registratūra

Biurų patalpos

Registratūra lankytojams sukuria pirmąjį įspūdį apie jūsų verslą, todėl atkreipkite dėmesį, ar ši erdvė visada išvalyta

Patarimai

Nuvalykite dulkes nuo konferencijų salės stalų

Ištuštinkite šiukšlinę

Grindų priežiūra

Nuvalykite baltąsias lentas ir ekranus

Reguliariai valykite medžiaginius baldus  
(nuvalykite dėmes arba juos išsiurbkite)

Konferencijų salės

Nepamirškite nuvalyti žmonių dažnai liečiamų paviršių, pvz.: kėdžių porankių, kompiuterio klaviatūrų ir pan.

Jeigu konferencijų salėse dažnai tiekiamas maistas, pagalvokite, ar nereikia naudoti kvapų šalinimo technologijų

Patarimai



Ištuštinkite visas šiukšliadėžes

Jei reikia, pripildykite dozatorius

Nuvalykite veidrodžius

Išvalykite kriaukles ir dozatorius

Nuvalykite kitus liečiamus paviršius

Išvalykite tualetą

Išvalykite grindis

Higieninės patalpos

Pradėkite nuo mažiau suteptų paviršių ir baikite tualetu ir grindimis

Šluostės ir kempinės greitai susitepa ir ant jų kaupiasi mikroorganizmai. Pagalvokite apie vienkartinių šluosčių naudojimą arba  
dažnai keiskite ir plaukite šluostes

Naudokite daugiau negu vieną šluostę, nes kitu atveju platinsite mikrobus, o ne valysite paviršius

Labai svarbus blizgių paviršių, pvz.: veidrodžių, rankenų ir pan., galutinis vaizdas

Apgalvokite, ar nereikia naudoti kvapų šalinimo technologijų

Patarimai

Ištuštinkite šiukšlines

Nuvalykite suolus, lentynas ir stalus

Išvalykite kriauklę ir aplink ją esančius paviršius

Nuvalykite kitus liečiamus paviršius, pvz.: rankenas.  
Nepamirškite nuvalyti šaldytuvo rankenos!

Nuvalykite skysčių dėmes nuo visų paviršių

Nupoliruokite blizgius paviršius, pvz.: nerūdijančio 
plieno paviršius

Išvalykite grindis

Pertraukų kambariai / virtuvėlės

Pradėkite nuo mažiau suteptų paviršių ir baikite tualetu ir grindimis

Šluostės ir kempinės greitai susitepa ir ant jų kaupiasi mikroorganizmai. Pagalvokite apie vienkartinių šluosčių naudojimą arba  
dažnai keiskite ir plaukite šluostes

Naudokite švarias šluostes ir dažnai jas keiskite

Naudokite karštą vandenį ir valymo priemonę ar kitas profesionalias valymo priemones valydami riebaluotus paviršius

Atkreipkite dėmesį, dezinfekavimo priemonės yra neefektyvios, jei naudojamos ant nešvarių ar riebaluotų paviršių. Iš pradžių juos  
nuvalykite!

Patarimai

„Tork®“ yra „SCA“ prekės ženklas. „SCA“ yra pirmaujanti pasaulyje higienos ir miškų 

pramonės bendrovė, siūlanti asmeninės higienos, popieriaus ir miško pramonės 

produktus maždaug 100 šalių. „SCA“ laikoma viena iš tvarumo lyderių. 

Daugiau informacijos rasite adresu www.sca.com/uk www.tork.lt


