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TAKARÍTÁSI SZABÁLYZAT
A szabályzat célja, alkalmazási területe.
A szabályzat célja, hogy meghatározzuk azokat az elvárásokat, feltételeket, módszereket,
amelyek segítségével a higiénés követelményeket kielégítő takarítási tevékenység folytatható.
A szabályzat a Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium dolgozóira vonatkozik.
Takarítási típusok
1. Rendszeres napi karbantartó takarítás
2. Nagytakarítás
3. Ablaküveg és kerettisztítás
4. Az épületben és azok körül végzett segédmunkák.

1. Rendszeres napi karbantartó takarítás
Az egyik helységben kifüggesztve található egy adatlap, melyen a napi, havi elvégzett
tevékenységeket rögzítjük, aláírással ellátva.
Főbejárat, folyosók és tantermek:









Szemét, hulladék összegyűjtése, a szemetes edények kiürítése, szemét
konténerbe szállítása a szelektív hulladékgyűjtésnek megfelelően.
Szemetes edények fertőtlenítő tisztítása, új nylon zsákkal való ellátása.
Folyosók és tantermek felmosása (kézi módszerrel).
Tantermekben lévő székek padok lemosása, fertőtlenítése.
Bejárati lábtörlők porszívózása, áttörlése (a burkolatnak megfelelő
szerrel), korlátok, szegélyek tisztítása.
Üvegfelületek tisztítása.
Fűtőtestek, csővezetékek és ablakközök tisztítása.
Külső párkányok heti vegyszeres tisztítása.

Irodahelyiségek:











Alapterület felmosása, szőnyegek porszívózása, foltok kitisztítása.
Kommunális hulladék összegyűjtése zsákokba, konténerhez szállítása.
Ablakközök kitörlése naponta, /külső párkányok hetente!
A bútoron lévő berendezési tárgyak (telefon, lámpa, stb.!) vegyszeres áttörlése.
Hulladéktárolók, hamutartók kiürítése, fertőtlenítő tisztítása, tiszta nylonzsák
kihelyezése.
Bútorfelületek portalanítása, ill. bútortípusonként vegyszeres áttörlése.
Mosdók körüli csempék, mosdók, tükrök, piperepolcok, adagolók vegyszeres
tisztítása.
Fűtőtestek, csövek, ajtók és kilincs körüli részeinek vegyszeres áttörlése.
Ajtók kilincs körüli részének tisztító-fertőtlenítése.
Hűtőszekrények tisztítása hetente, egyeztetett időpontban.

Vizesblokkok




Naponta és szükség szerint
Alapterület felmosása.
Mosdók, WC-k tisztítása, fertőtlenítése, zsírtalanítás, vízkőoldás.
csempefelületek, ajtók kilincs körüli részének fertőtlenítő tisztítása.
papírtörlők, folyékony szappan adagolók utántöltése.

Sportcsarnok










Szemét, hulladék összegyűjtése, a szemetes edények kiürítése, szemét
konténerbe szállítása a szelektív hulladékgyűjtésnek megfelelően.
Szemetes edények fertőtlenítő tisztítása, új nylon zsákkal való ellátása.
Folyosók, aula és a kűzdőtér felmosása fertőtlenítése.
Lelátón lévő székek padok lemosása, fertőtlenítése.
Bejárati lábtörlők porszívózása, áttörlése (a burkolatnak.
megfelelő.szerrel), korlátok, szegélyek tisztítása.
Üvegfelületek tisztítása.
Fűtőtestek, csővezetékek, ablakközök tisztítása.
Külső párkányok heti vegyszeres tisztítása.
Öltözők, zuhanyzók és wc-k felmosása, fertőtlenítő súrolása és takarítása.

2. Nagytakarítás
A nagytakarítás során elvégzendő feladatok:









Alapterület komplett tisztítása (szegélyek, fugák).
Szőnyegek porszívózása, vegyszeres tisztítás, folttisztítás.
Bútorok, berendezési tárgyak nedves, vegyszeres átmosása, felületi
kezelése ápolószerekkel.
Ajtók és tokok fertőtlenítő lemosása.
Vizes blokkok fertőtlenítő tisztítása az összes berendezési tárgyon és
burkolaton, különös tekintettel a zsír- és vízkőoldásra.
A folyosókon, irodahelyiségekben, vizes blokkokban stb. a csempe ill. egyéb
fal- burkolat fertőtlenítő tisztítása.
A fűtőtestek, csővezetékek.
Lámpa búrák, armatúrák tisztítása (a világítótestek szétszerelése nem a
takarító személyzet feladata!)

Bizonyos időközönként a függönyök leszedése és mosása.
3. Üvegfelületek és keretek tisztítása
 Az összes üvegfelület és ajtó- ablakkeret teljes körű tisztítása.
 Üveg 4x/év, keret 2x/év.

4. Az épületekben és azok körül végzett segédmunkák.
 Udvar takarítása.
 Kert rendben tartása (locsolás, hulladékok- eltávolítása stb).
 Udvaron és az épületben lévő virágok gondozása.
A fenti irányelvek, bármely része módosítható.
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