
Lista zadań Tork: Profesjonalne sprzątanie

Wytrzyj i/lub odkurz płaskie powierzchnie (blaty, półki itp.)

Wytrzyj i/lub odkurz płaskie powierzchnie, np. biurka

Umyj podłogę

Opróżnij kosze

Ekrany dotykowe i/lub klawiatury używane do 
rejestrowania gości

Wypoleruj błyszczące powierzchnie, takie jak lustra/
stal/szkło

Umyj podłogę
Wyczyść współdzielony sprzęt biurowy (np. drukarki)

Umyj przyciski i panele w windzie

Wyczyść i ewentualnie zdezynfekuj często dotykane 
powierzchnie właściwym produktem

Raz na jakiś czas wyczyść meble tekstylne  
(czyszczenie punktowe lub odkurzanie)

Klamki

Wskazówki

W biurze ze współdzielonymi stanowiskami pracy (tzw. hot-desk) zadbaj o czystość często dotykanych sprzętów, takich jak telefony czy 
klawiatury

Czyste dłonie oznaczają czystszy sprzęt – zapewnij pracownikom czyste i dobrze zaopatrzone stanowisko do mycia rąk, a nawet środek 
dezynfekujący do dłoni

Pamiętaj o regularnym wycieraniu często dotykanych powierzchni (np. ekranów dotykowych)

Rozważ zastosowanie środka dezynfekującego do rąk z alkoholem, jeśli w tej strefie występuje duże natężeniu ruchu

Recepcja

Przestrzeń biurowa

Recepcja to wizytówka firmy – upewnij się, czy efekty sprzątania są zadowalające.

Wskazówki

Wytrzyj i/lub odkurz stoły konferencyjne

Opróżnij kosze

Umyj podłogę

Wytrzyj tablice ścierane i ekrany

Raz na jakiś czas wyczyść meble tekstylne 
(czyszczenie punktowe lub odkurzanie)

Sale konferencyjne

Pamiętaj o czyszczeniu często dotykanych powierzchni, takich jak podłokietniki i klawiatury

Rozważ sposoby kontroli zapachów, jeśli w salach konferencyjnych często serwuje się posiłki

Wskazówki



Opróżnij wszystkie kosze na odpadki

Uzupełnij wkłady dozowników

Przetrzyj i wyczyść lustra

Przetrzyj i wyczyść umywalkę i dozowniki

Wyczyść wszystkie pozostałe powierzchnie

Wyczyść sedesy

Zmyj podłogę

Łazienki

Zacznij od najmniej zabrudzonych powierzchni, a sedesy i podłogę zostaw na koniec

Mopy i gąbki szybko się brudzą i stają się siedliskiem dla dużej liczby mikroorganizmów – rozważ korzystanie z produktów jednorazowych 
albo często zmieniaj i pierz odpowiednio produkty wielorazowego użytku

Używaj kilku czyściw – tym sposobem unikniesz przenoszenia drobnoustrojów podczas sprzątania

Wygląd lśniących powierzchni, takich jak lustra, klamki itp. jest istotny

Rozważ metody kontroli zapachów

Wskazówki

Opróżnij kosze

Przetrzyj ławki, półki i stoły

Umyj zlew i jego otoczenie

Wyczyść wszystkie pozostałe powierzchnie, np. 
uchwyty Pamiętaj o uchwycie lodówki!

Zmyj zacieki ze wszystkich powierzchni

Wypoleruj błyszczące powierzchnie, takie jak stal 
nierdzewna

Zmyj podłogę

Pomieszczenia socjalne/kąciki kuchenne

Zacznij od najmniej zabrudzonych powierzchni, a sedesy i podłogę zostaw na koniec

Mopy i gąbki szybko się brudzą i stają się siedliskiem dla dużej liczby mikroorganizmów – rozważ korzystanie z produktów jednorazowych 
albo często zmieniaj i pierz odpowiednio produkty wielorazowego użytku

Używaj świeżego czyściwa i często je zmieniaj

Na tłustych powierzchniach stosuj gorącą wodę i detergent albo inne profesjonalne środki czyszczące

Pamiętaj, że środki dezynfekujące nie są skuteczne na brudnych/tłustych powierzchniach – najpierw je wyczyść!

Wskazówki

Tork to marka należąca do SCA. SCA to wiodąca międzynarodowa firma, która 

produkuje wyroby higieniczne i papiernicze, oferując produkty do higieny osobistej, 

chusteczki i papier w ponad 100 krajach. Firma SCA uznawana jest za wzorzec 

w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.tork.pl www.tork.pl


