«Tork» profesionālās uzkopšanas kontrolsaraksts
Reģistratūra
Noslaucīt gludās virsmas (letes, plaukti utt.)
Uzkopt grīdu
Nopulēt spīdīgās virsmas (spoguļi/tērauds/stikls)
Ar noturīgu tīrīšanas šķīdumu notīrīt un, iespējams,
dezinficēt virsmas, kurām pieskaras daudz cilvēku

Skārienekrāni un/vai tastatūras apmeklētāju
reģistrēšanai
Liftu pogas un paneļi

Durvju rokturi

Padomi
Atcerieties, ka regulāri jānoslauka virsmas, kurām pieskaras daudz cilvēku (tostarp skārienekrāni).
Ja šajā zonā ir daudz apmeklētāju, apsveriet iespēju nodrošināt roku dezinfekcijas līdzekli, kas satur spirtu.
Reģistratūras zonā apmeklētājiem rodas pirmais iespaids par uzņēmumu, atcerieties, ka pēc šīs zonas tīrīšanas jāpievērš uzmanība
vizuālajam izskatam.

Biroju zonas
Noslaucīt plakanās virsmas, piemēram, galdus utt.
Iztukšot atkritumu tvertnes
Uzkopt grīdu

Periodiski iztīrīt auduma mēbeles (traipu tīrīšana vai
tīrīšana ar putekļu sūcēju)
Notīrīt biroja koplietošanas aprīkojumu, piemēram,
printerus

Padomi
Birojā, kur vienu darba vietu lieto vairāki darbinieki, bieži tīriet aprīkojumu, kam pieskaras daudz cilvēku, piemēram, tālruņus un datoru tastatūras.
Lai aprīkojums paliktu tīrs, arī rokām jābūt tīrām — nodrošiniet darbiniekiem tīras un labi uzturētas telpas roku mazgāšanai, kā arī dezinfekcijas līdzekļus, ja tas nepieciešams.

Konferenču telpas
Noslaucīt konferenču galdu(-s)
Iztukšot atkritumu tvertnes
Uzkopt grīdu

Periodiski iztīrīt auduma mēbeles (traipu tīrīšana vai
tīrīšana ar putekļu sūcēju)
Notīrīt baltās tāfeles un ekrānus

Padomi
Atcerieties, ka jānotīra virsmas, kurām pieskaras daudz cilvēku, piemēram, krēslu elkoņu balsti, datoru tastatūras u.c.
Ja konferenču telpās bieži tiek pasniegts ēdiens, apsveriet iespēju izmantot smaržas kontroles tehnoloģijas.

Tualetes telpas
Iztukšot visas atkritumu tvertnes

Noslaucīt un notīrīt izlietni un dozatorus

Ja nepieciešams, papildināt visus dozatorus

Notīrīt tualetes podu

Noslaucīt un notīrīt spoguļus

Izmazgāt grīdu

Notīrīt visas citas virsmas, kurām pieskaras cilvēki

Padomi
Sāciet tīrīšanu ar mazāk netīrām virsmām un pabeidziet ar tualetes poda un grīdas tīrīšanu.
Grīdas beržamās sukas un sūkļi ātri kļūst netīri, un tajos uzkrājas daudz mikroorganismu, tāpēc apsveriet iespēju izmantot
vienreizlietojamus risinājumus vai arī bieži mainiet un atbilstoši mazgājiet tīrīšanas piederumus.
Izmantojiet vairākas tīrīšanas drānas, lai mikrobus notīrītu, nevis izplatītu.
Ir svarīgi nodrošināt labu vizuālo izskatu spīdīgām virsmām, piemēram, spogulim, rokturiem utt.
Apsveriet iespēju izmantot smaržas kontroles tehnoloģijas

Atpūtas/virtuves telpas
Iztukšot atkritumu tvertnes
Noslaucīt sēdekļus, plauktus un galdus
Notīrīt izlietni un virsmas ap izlietni
Notīrīt visas virsmas, uz kurām ir šļakatu traipi

Noslaucīt citas virsmas, kurām pieskaras cilvēki,
piemēram, rokturus. Obligāti notīrīt ledusskapja rokturi!
Nopulēt spīdīgās virsmas, piemēram, nerūsējošā
tērauda virsmas
Izslaucīt grīdu

Padomi
Sāciet tīrīšanu ar mazāk netīrām virsmām un pabeidziet ar tualetes poda un grīdas tīrīšanu.
Grīdas beržamās sukas un sūkļi ātri kļūst netīri, un tajos uzkrājas daudz mikroorganismu, tāpēc apsveriet iespēju izmantot
vienreizlietojamus risinājumus vai arī bieži mainiet un atbilstoši mazgājiet tīrīšanas piederumus.
Izmantojiet tīrīšanai tīras drānas un bieži tās mainiet.
Taukainu virsmu tīrīšanai izmantojiet karstu ūdeni un mazgāšanas līdzekli vai citus profesionālos tīrīšanas līdzekļus.
Atcerieties, ka dezinfekcijas līdzekļu iedarbība nav efektīva uz netīrām vai taukainām virsmām, virsmas vispirms jānotīra!

«Tork» ir «SCA» zīmols. «SCA» ir vadošais globālais higiēnas risinājumu un meža
produktu uzņēmums, kas piedāvā personiskās higiēnas produktus, papīra izstrādājumus
un meža produktus aptuveni 100 valstīs. «SCA» uzskata par ilgtspējas etalonu.
Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni www.sca.com/uk

www.tork.lv

