Lista de verificação de limpeza Tork Professional
Receção
Remoção de sujidade e/ou poeiras em superfícies
planas (balcões, prateleiras, etc.)

Ecrãs táteis e/ou teclados usados para registo de
visitantes

Manutenção de pavimentos

Botões de elevadores e paineis

Polimento de superfícies brilhantes, como espelhos/
aço/vidro

Maçanetas de portas

Limpeza e possível desinfeção de superfícies de contacto
intenso com uma solução de limpeza sustentável

Dicas
Lembre-se de remover regularmente a sujidade das superfícies de contacto intenso (incluindo ecrãs táteis)
Considere providenciar um antissético para mãos à base de álcool nesta área, caso esta tenha tráfego elevado
A zona da receção é a primeira impressão do visitante sobre a sua empresa; preste atenção aos resultados visuais da limpeza nesta zona.

Áreas de escritórios
Remova a sujidade e/ou poeiras de superfícies
planas, como secretárias, etc.

Limpe periodicamente os têxteis (limpeza rápida ou
aspiração)

Esvazie o lixo

Limpe os equipamentos partilhados, como
impressoras

Manutenção de pavimentos

Dicas
Num escritório de secretárias partilhadas, certifique-se de que limpa frequentemente os equipamentos de contacto intenso, como telefones e teclados de computadores
Mãos limpas significam equipamentos limpos – forneça aos seus funcionários instalações de limpeza de mãos limpas, bem equipadas e
com antisséticos, se necessário

Salas de conferências
Remova a sujidade e/ou poeiras de mesa(s) de
conferências

Limpe periodicamente os têxteis (limpeza rápida ou
aspiração)

Esvazie o lixo

Limpe os quadros e ecrãs

Manutenção de pavimentos

Dicas
Lembre-se de limpar as superfícies de contacto intenso partilhadas, como apoios de braços nas cadeiras, teclados de computadores, etc.
Considere tecnologias de controlo de odor caso sejam servidos alimentos frequentemente nas salas de conferências

Lavabos
Esvazie todos os cestos de lixo
Recarregue todos os dispensadores quando necessário
Remova a sujidade e limpe os espelhos

Remova a sujidade e limpe os lavatórios e
dispensadores
Limpe a sanita
Limpe o pavimento

Limpe todas as outras superfícies de contacto

Dicas
Comece pelas superfícies menos sujas e termine com a sanita e pavimento
As esfregonas e esponjas tornam-se sujas rapidamente e armazenam diversos microorganismos – considere soluções descartáveis ou
mude frequentemente e lave as esfregonas e esponjas devidamente
Use mais de um pano – caso contrário, é provável que esteja a propagar germes ao invés de limpar
A aparência visual é importante para superfícies brilhantes, como espelhos, maçanetas, etc.
Considere tecnologias de controlo de odores

Salas de descanso/kitchenettes
Esvazie os cestos
Remova a sujidade de bancos, prateleiras e mesas

Remova a sujidade de outras superfícies de
contacto, como maçanetas. Não se esqueça do
manípulo do frigorífico!

Limpe o lavatório e superfícies ao redor do lavatório

Faça o polimento de superfícies brilhantes tais como
as de aço inoxidável

Remova a sujidade de todas as superfícies com
marcas de salpicos

Remova a sujidade do pavimento

Dicas
Comece pelas superfícies menos sujas e termine com a sanita e pavimento
As esfregonas e esponjas tornam-se rapidamente sujas e armazenam diversos microorganismos – considere soluções descartáveis ou
mude frequentemente e lave as esfregonas e esponjas devidamente
Use panos limpos e mude os panos frequentemente
Use água quente e detergente ou outros produtos de limpeza profissional em superfícies oleosas
Lembre-se, os desinfetantes não funcionam bem em superfícies sujas ou oleosas – limpe primeiro!

Tork é uma marca da SCA. A SCA é uma empresa líder global focada em produtos
de higiene e provenientes de florestas e que distribui produtos para cuidados
pessoais e de papel em cerca de 100 países. A SCA é considerada uma referência
em termos de sustentabilidade.
Para mais informações, visite www.tork.pt
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