
ПРИБИРАННЯ УПРИБИРАННЯ У
ШКОЛАХ (ЧЕК ЛИСТ)ШКОЛАХ (ЧЕК ЛИСТ)



Переконайтеся, що столи та парти порожні;
Видаліть пил з усіх поверхонь, особливу увагу
приділіть місцям з найбільшим торканням (стіл, парти,
ручки дверей, шафи, вимикачі світла, підвіконня);
Підметіть підлогу, зберіть сміття (якщо є килим –
пропилососьте);
Виконайте вологе прибирання підлоги із
застосуванням спеціального засобу для чищення;
Протріть класні дошки та почистите їх розчином для
чищення;
Спорожніть сміттєві баки та замініть сміттєві пакети;
Складіть всі речі на свої місця (наприклад: книги на
книжкові полиці, іграшки в шафи);
Продезінфікуйте спеціальним дезінфекційним засобом
поверхні, до яких часто торкаються;
Провітріть приміщення;
Перевірте наявність дезінфекційного засобу для рук у
класі та, за необхідності, поповніть дозатори.

Прибирання у класах:
Почніть прибирання із класів. Ось кілька завдань, які потрібно виконати,
щоб переконатися, що всі кімнати прибрані та продезінфіковані:
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Зберіть велике сміття;
Видаліть пил з усіх поверхонь, особливу увагу приділіть
місцям з найбільшим торканням (столи, ручки дверей,
поручні, вимикачі світла, підвіконня, тренажери);
Підметіть підлогу або пропилососьте;
Вимийте підлогу спеціальним засобом для чищення та
відполіруйте;
Помийте вікна (всередині) засобом для миття вікон та
витріть насухо паперовим рушником;
Спорожніть сміттєві баки та замініть сміттєві пакети;
Видаліть сезонну та застарілу інформацію з дошок
оголошень та стін;
Продезінфікуйте місця, з найбільшим торканням (столи,
ручки дверей, поручні, вимикачі світла, підвіконня,
тренажери);
Перевірте наявність дезінфекційного засобу для рук у
приміщеннях та, за необхідності, поповніть його.

Прибирання їдальні, холів
та місць загального
користування учнів:

У школі багато місць загального користування. Ось загальний огляд кроків, які
ви повинні зробити для прибирання таких місць, як спортивний зал,
кафетерій, їдальня, холи та ін.
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Видаліть пил з усіх поверхонь, особливу увагу
приділіть місцям з найбільшим торканням (ручки
дверей, вимикачі світла, підвіконня, сливи унітазів,
сушарки для рук, кнопки мила, крани);
Помийте унітази та пісуари, обробіть їх спеціальним
дезінфекційними засобами;
Вимийте та продезінфікуйте підлоги;
Поповніть запаси туалетного паперу та паперових
рушників;
Спорожніть та продезінфікуйте сміттєві баки, замініть
сміттєві пакети;
Продезінфікуйте спеціальним засобом усі поверхні з
найбільшим торканням (ручки дверей, вимикачі
світла, підвіконня, сливи унітазів, сушарки для рук,
кнопки диспенсерів мила, крани);
Заповніть усі дозатори мила;
Помийте та продезінфікуйте раковини та стільниці
навколо раковин;
Заповніть дозатори з дезінфекційним засобом.

Прибирання шкільних
туалетів:

Шкільними туалетами користуються всі та дуже часто. Ось поради, як
правильно прибрати та продезінфікувати туалетні кімнати:
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Приберіть столи від документів та непотрібних
матеріалів;
Складіть загальне обладнання та витратні матеріали, такі
як ручки, олівці, степлери, точила;
Помийте та продезінфікуйте тверді поверхні: столи,
підвіконня;
Видаліть пил з усіх поверхонь з найбільшим торканням
(ручки дверей, вимикачі світла, телефони, клавіатури,
кнопки принтерів, ручки шаф);
Продезінфікуйте спеціальним засобом усі поверхні з
найбільшим торканням (ручки дверей, вимикачі світла,
телефони, клавіатури, кнопки принтерів, ручки шаф);
Приберіть холодильник та морозильник від старих
продуктів;
Протріть та продезінфікуйте поверхні в холодильнику;
Пропилососьте килимові покриття;
Спорожніть та продезінфікуйте сміттєві баки, замініть
сміттєві пакети;
Перевірте наявність дезінфекційного засобу для рук та,
за необхідністю, поповніть його.

Не забудьте прибрати
вчительську:

У більшості шкіл у вчителів є місця, де вони можуть усамітнитися, щоб
побути наодинці без учнів. Розглянемо, як прибрати вчительську:
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ЗАЛИШИЛИСЯ ПИТАННЯ?
НАПИШІТЬ НАМ!

Усі консультації безкоштовні

@griffin_ua griffin.ua


