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1.

Úklid a běžná ochranná dezinfekce

1.1.

Úklid všech prostorů v dětské skupině, které se během dne používají. Úklid se provádí
vždy v mezičase, kdy nejsou přítomny děti (spánek dětí). Do úklidu spadají tyto
prostory: podlahy v jídelně, kuchyni, toaletě, předsíni.

1.2.

Používat jen přípravky schválené pro mytí těchto prostorů, a to v nezbytné koncentraci
a expirační době působení a za podmínek stanovených výrobcem (k dispozici
„bezpečnostní listy“ s jejichž obsahem musí být zaměstnanci seznámeni).

1.3.

Je zakázáno přelévat mycí prostředky do obalů (láhve od potravinářského zboží –
nápojů).

1.4.

Při práci s mycími prostředky je nezbytné používat výrobcem stanovené ochranné
pracovní prostředky a pomůcky.

1.5.

Úklidové pomůcky určené k hrubému úklidu musí být uloženy odděleně od pomůcek
užívaných na čištění pracovních ploch a zařízení přicházejících do přímého styku
s potravinami.

2. Druhy úklidu
2.1.

Průběžný:

zajišťován zaměstnanci dětské skupiny Žirafka. Vždy po obědě dětí
a po skončení pracovní doby.

2.2.

Periodický: zajišťován smluvní
v úterý a pátek.

2.3.

Velký: minimálně 1x za pololetí. Hloubkové čištění všech koberců, mytí oken.
Provádí smluvená firma.

2.4.

Mimořádný (ochranný): při podezření na výskyt infekčního onemocnění, zvýšeného
provozu nebo znečištění provozu (záplavy, kanalizace). Provádí
smluvená firma

2.5.
2.6.

Roční údržba: v období mimořádného volna – malování, údržba a úkony vycházející
z potřeb provozu
Praní prádla:ložní prádlo a ručníky pro děti si pere personál sám v prádelně dětské
skupiny. Ručníky jsou prané každý týden vždy v pátek. Ložní prádlo je
práno každé 3 týdny ve čtvrtek.

3.

Časový plán úklidu (mytí) obsahuje:

firmou, která dochází 2x v týdnu a to vždy

3.1.Průběžný a denní úklid
Mytí nejméně jedenkrát denně, případně průběžně po použití (znečištění): podlahové
plochy, pracovní plochy, jídelní stoly dětí, obklady, dveře, zásuvky a skřínky
pracovních stolů, nádobí myté v myčce, lavice v předsíni, botníky,pracovní pomůcky a
vybavení, sociální a hygienické zařízení, lednice a chladící zařízení, odpadové nádoby.

3.2.

Periodický úklid
Nejméně dvakrát týdně. Úklid provádí smluvená firma. Do úklidu spadá vysávání
koberců, utírání prachu z polic, otírání všech kuchyňských povrchů a spotřebičů,
digestoře, lednice vč. odmražení, parapetů, umývání podlah a úklid pod běžně
neodstavovaným zařízením. Na úklid se používají mycí a dezinfekční prostředky
schválené pro operační sály.
V rámci tzv. periodického úklidu jsou pracovníci povinni osobně udržovat v čistotě
šatnové skřínky, a to vně i uvnitř.

4.

Likvidace potravin:
Nespotřebované potraviny jsou během dne uchovávány v uzavíratelné nádobě
v chladném prostředí. Po obědě jsou převáženy do MŠ Zvoneček, kde jsou řádně
likvidovány.
Vedoucí dětské skupiny Žirafka zodpovídá za rozpracování
a dezinfekčního řádu s uvedením konkrétní odpovědnosti pracovníků.

úklidového

V Hradci Králové, dne: 1.10.2020
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