Příloha číslo 3 – Standardy úklidu pro administrativní budovy

1 x za tři měsíce

1 x měsíčně

1 x týdně

denně

četnost

1 x za šest
měsíců

Kanceláře, chodby, schodiště, učebny, zasedací místnosti, kina, kongresové sály, divadla

Prostor

vyprázdnění nádob na odpadky a popelníků včetně doplnění mikrotenových sáčků do
odpadkových nádob, přesun odpadu na určené místo
lokální stírání prachu z vodorovných ploch nábytku do výše1,5m
odstranění ohmatků a skvrn ze skel, zrcadel, dveří, vnějších ploch nábytku
lokální suché stírání popř. mokré vytírání každodenně frekventovaných úseků podlah
vysátí každodenně frekventovaných – pochůzných ploch koberců
odstraňování skvrn z koberců
urovnání židlí, sedaček
vymývání popelníků, odpadkových nádob desinfekčním roztokem
stírání prachu z vodorovných ploch nábytku do výše 1,5 m
odstranění prachu z parapetů v interiéru budovy
odstranění prachu ze zařizovacích předmětů
mokré stírání prachu a nečistot z křížů kolečkových židlí
omytí a vyleštění celých ploch zrcadel
suché setření a vymopování tvrdých ploch
celkové vysátí ploch koberců včetně odstranění žvýkaček
dezinfekce rizikových ploch ( kliky dveří a sluchátka telefonů)
odstranění prachu z parapetů mezi okny
odstranění prachu z otopných těles
omytí a vyleštění celkových ploch skel v prosklených dveřích
celkové vlhké stírání prachu dveří a zárubní
vlhké omytí zařizovacích předmětů
stírání prachu ze svislých ploch nábytku do výše 1,5 m
dezinfekce omyvatelných podlahových ploch
vysátí veškerých čisticích zón
stírání prachu z vodorovných ploch nábytku nad 1,5 m
vlhké stírání vnějších ploch dřevěného nábytku včetně navoskování
vlhké setření vnějších ploch plastového nábytku a vyleštění
čištění a konzervace včetně leštění kovových klik a úchytů
*mezičištění koberců suchou pěnou
*čištění kobercových čisticích zón
*mokré čištění 1. a 2. Stupně čisticích zón
dezinfekce vnějších omyvatelných povrchů
*čištění koberců mokrou metodou
*čištění čalounění
*čištění a impregnace kožených sedáků a křesel
*čištění světelných zdrojů
*praní žaluzií resp. záclon nebo čištění stínící techniky

fakturováno dle skutečné výměry. Nespadá do měsíční fakturace.

Toalety

Prostor

Četnost

denně

•

Činnost

Činnost
vyprázdnění a vymytí nádob na odpadky včetně doplnění mikrotenových sáčků, přesun odpadu na
určené místo
odstranění ohmatků a skvrn z vnějších ploch toaletních mís a pisoárů
omytí vnitřních ploch toaletních mís a bidetů
omytí a dezinfekce úchytových míst (splachovadla a kliky u dveří)
omytí a vyleštění záchodového prkénka
odstranění ohmatků a skvrn z obkladů a omyvatelných stěn, zrcadel, skel prosklených dveří
doplňování náplní hygienických systémů
vymopování celé plochy podlahy na mokro
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1 x týdně
1 x měsíčně
1 x za tři
měsíce
1 x za šest
měsíců

odstranění prachu z parapetů mezi okny
mokré stírání a leštění obkladů a omyvatelných stěn nad 1,5 m výšky
mokré stírání prachu a leštění dveří a zárubní včetně klik
dezinfekce vnitřních a vnějších stěn toalet. mís a pisoárů,
dezinfekce omyvatelných podlahových ploch
stírání prachu ze zařízení nad 1,5 m výšky
omytí, konzervace a vyleštění baterií, klik, kovových předmětů

dezinfekce obkladů, omyvatelných povrchů, dveří a zárubní a zařizovacích předmětů (zásobníky
apod.)
*čištění světelných zdrojů
*praní žaluzií resp. záclon nebo čištění stínící techniky

fakturováno dle skutečné výměry. Nespadá do měsíční fakturace.
Četnost

1 x týdně
1 x měsíčně

Umyvárny , koupelny

denně

Prostor

1 x za tři
měsíce

•

celoplošné omytí a vyleštění toaletních mís a bidetů včetně vnější strany a splachovadla
dezinfekce prkénka
omytí a vyleštění zařizovacích předmětů ( zásobníků toaletního papíru, vnější strany a úchytového
madla stacionární toaletní štětky, malého umyvadla vč. baterie), zrcadel a skel v prosklených
dveřích
odstranění prachu a vlhké setření všech vodorovných a svislých ploch do výše 1,5 m včetně
vyleštění
odstranění prachu z otopných těles
odstranění prachu z parapetů v interiéru budovy

Činnost
vyprázdnění a vymytí nádob na odpadky včetně doplnění mikrotenových sáčků, přesun odpadu na
určené místo
omytí a vyleštění horní a vnitřní pohledové části umyvadla a baterií
dezinfekce úchytových míst ( baterie, zásobníky mýdel)
odstranění ohmatků a skvrn ze sprchových koutů, van a bazénů
odstranění ohmatků a skvrn z obkladů a omyvatel. stěn
omytí a vyleštění zrcadel a skel v prosklených dveřích
doplňování náplní hygienických systémů
vymopování celé plochy podlahy na mokro
omytí a vyleštění celé plochy umyvadla, vč. sifonů a přívodních armatur
omytí a vyleštění ze sprchových koutů, van a bazénů
omytí a vyleštění zařizovacích předmětů ( zásobníky ručníků a mýdel)
odstranění prachu ze všech vodorovných i svislých ploch do výše 1,5 m
odstranění prachu z otopných těles
odstranění prachu z parapetů v interiéru budovy
odstranění prachu z parapetů mezi okny
mokré stírání a leštění obkladů a omyvatelných stěn nad 1,5 m
mokré stírání prachu ze dveří a zárubní
dezinfekce vnitřních a vnějších stěn umyvadel
dezinfekce vnitřních stěn sprch, van a bazénů
dezinfekce omyvatelných podlahových ploch
stírání prachu ze zařízení nad 1,5 m výšky
omytí, konzervace a vyleštění baterií, klik, kovových předmětů
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1 x za šest
měsíců

dezinfekce obkladů, omyvatelných povrchů, dveří a zárubní a zařizovacích předmětů (zásobníky
apod.)
*čištění světelných zdrojů
*praní žaluzií resp. záclon nebo čištění stínící techniky

* fakturováno dle skutečné výměry. Nespadá do měsíční fakturace.
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