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1. ΓΕΝΙΚΑ
Στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Χ εφαρμόζεται η Λειτουργική διαδικασία , που αφορά την
υποστήριξη των υπηρεσιών της, και συγκεκριμένα:

Το Τμήμα της Καθαριότητας Δωματίων

Η παρούσα διαδικασία αναφέρεται στον τρόπο της λειτουργίας και

ελέγχου της

καθαριότητας δωματίων. Ως καθαριότητα δωματίων εννοούμε τις δραστηριότητες
καθαριότητας,

απολύμανσης,

τακτοποίησης,

περιποίησης

και

αποκατάστασης

μικροφθορών των δωματίων πελατών.
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ο σκοπός της διαδικασίας είναι να παρουσιάσει:


Τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η υπηρεσία της καθαριότητας δωματίων και τον
τρόπο με τον οποίο ελέγχεται από τoν Προϊστάμενο του τμήματος



Τους χώρους για τους οποίους το τμήμα καθαριότητας δωματίων είναι υπεύθυνο και
συγκεκριμένα:

- εσωτερικό δωματίων πελατών
- εξωτερικές βεράντες δωματίων πελατών
Δεν εμπίπτουν στη δραστηριότητα του τμήματος η καθαριότητα του εστιατορίου και της
κουζίνας καθώς και των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής και εξωτερικών χώρων, που
εκτελούνται από το προσωπικό άλλων τμημάτων(λάντζα, τεχνικό τμήμα)


Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό



Τα κριτήρια καθαριότητας, εφοδιασμού και προετοιμασίας δωματίων



Τους υπεύθυνους για τη διαδικασία αυτή

3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
Υπεύθυνο για τη διαδικασία αυτή είναι το τμήμα υποδοχής, ενώ για τον προγραμματισμό
και έλεγχο της εκτέλεσης εργασιών ο Προϊστάμενος του τμήματος.

4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Για τη διαδικασία χρησιμοποιείται εξοπλισμός που αφορά
α)

την καθαριότητα των χώρων (σκούπες, σφουγγαρίστρες, ξαραχνιάστρες κλπ)

β)

ειδικά καροτσάκια μεταφοράς αναλωσίμων υλικών
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5. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Τα σχετικά έντυπα που υποστηρίζουν αυτήν τη διαδικασία είναι :
ΟΡ-Ε1,

Πρόγραμμα εβδομάδας καθαριότητας δωματίων

ΟΡ-Ε2,

Δελτίο ελέγχου καθαριότητας δωματίων

ΟΡ-Ε3

Ζημιές- Βλάβες δωματίων

ΟΡ-Ε4

Αφίξεις – Αναχωρήσεις – Αλλαγές λινών

ΟΡ-Ε5

Λίστα Αντικειμένων Δωματίου

6. ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ο προγραμματισμός των υπηρεσιών του τμήματος καθαριότητας δωματίων εκτελείται
από τον Προϊστάμενο κάθε εβδομάδα , συμπληρώνοντας το έντυπο ΟΡ-Ε1, Πρόγραμμα
εβδομάδας καθαριότητας δωματίων. Στο πρόγραμμα αυτό συμπληρώνονται οι υπηρεσίες
και τα ρεπό των εργαζομένων, καθώς ο τομέας όπου πρέπει να δουλέψουν (π.χ Βίλες,
γραφεία, πλυντήριο κλπ). Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες ανατίθενται σχεδόν πάντα με
αντιστοιχία τομέων, δηλαδή δεν είναι δυνατόν ένα άτομο να δουλέψει σε διαφορετικούς
απομακρυσμένους μεταξύ τους τομείς την ίδια μέρα, εκτός σε ειδικές περιπτώσεις. Στο
πρόγραμμα σημειώνεται επίσης και η συγκεκριμένη δουλειά που θα εκτελέσει κάθε
εργαζόμενος, κωδικοποιημένη ως:
Δ

Δωμάτιο

Τ

Τουαλέτα

Α

Προαύλιος χώρος

Κ

Κοινόχρηστοι χώροι

Γ

Γραφεία

Π

Πλυντήρια

Στο camping η δραστηριότητα της καθαριότητας δωματίων ξεκινάει στις 8.00 πμ. με την
καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων.
Εάν μέχρι τις 10.00 πμ υπάρξουν αναχωρήσεις, η ρεσεψιόν ειδοποιεί τoν Προϊστάμενο,
ώστε να διαθέσει προσωπικό για την καθαριότητα των δωματίων που εκκενώθηκαν
νωρίς.
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Μετά τις 10.00 πμ αρχίζει η διαδικασία της καθαριότητας δωματίων, με βάση το έντυπο
ΟΡ-Ε4 Αφίξεις – Αναχωρήσεις – Αλλαγές λινών, όπου καταγράφονται οι αφίξεις, οι
αναχωρήσεις και οι ανάγκες αλλαγής λινών σε κάθε δωμάτιο που θα επισκεφθούν οι
καμαριέρες.
Η καμαριέρα έχοντας το έντυπο ΟΡ-Ε4 Αφίξεις – Αναχωρήσεις – Αλλαγές λινών, το
έντυπο OΡ-Ε3, Ζημιές- Βλάβες δωματίων και γνωρίζοντας τον τομέα που την αφορά από
το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, λαμβάνει από τoν Προϊστάμενο υλικά καθαριότητας
(καθαριστικά υγρά, σφουγγάρια, κουβάδες, σκούπες κλπ) και εφοδιάζει το καρότσι της
με τα αντίστοιχα υλικά που περιγράφονται παρακάτω.
Η καμαριέρα δε μπαίνει ποτέ σε δωμάτιο πελάτη που έχει αφήσει έξω από την πόρτα του
το σήμα ΄΄ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ΄΄. Σε άλλες περιπτώσεις, χτυπάει την πόρτα πριν εισέλθει
στο δωμάτιο πελάτη και περιμένει απάντηση προτού ανοίξει.
Η διαδικασία καθαριότητας- τακτοποίησης- περιποίησης

περιγράφεται λεπτομερώς

παρακάτω. Σχηματικά , ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία

είσοδος στο δωμάτιο
ΔΩΜΑΤΙΟ

ΤΟΥΑΛΕΤΑ

έλεγχος γενικής κατάστασης(*)

έλεγχος γενικής κατάστασης(*)

καθαρισμός τζαμιών

καθάρισμα ντουλαπιών

καθάρισμα πόρτας

πλύσιμο μπάνιου/ νιπτήρα

ξεσκόνισμα

απολύμανση λεκάνης

καθάρισμα και έλεγχος ψυγείων

πόρτες

σκούπισμα

μάζεμα μεταχ/μένων προσοψιών

έλεγχος λινών

τοποθέτηση προσοψιών

αλλαγή λινών
στρώσιμο κρεβατιών(**)
καθάρισμα βεράντας
έλεγχος για απολεσθέντα
έξοδος από το δωμάτιο

(*) Ελέγχεται το δωμάτιο για τυχόν φθορές. Οι μικροφθορές (μικρά λερώματα στις πόρτες
κλπ), αποκαθίστανται αμέσως. Μεγαλύτερες βλάβες, απαιτούν συμπλήρωση του εντύπου
ΟΡ-Ε3, Ζημιές- Βλάβες δωματίων, όπου σημειώνονται σημαντικότερες βλάβες- ζημιέςA, VARAKAS.
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φθορές από εκείνες που μπορεί να διορθώσει η καμαριέρα. Το έντυπο αυτό παραδίδεται
άμεσα στον Υπεύθυνο της ρεσεψιόν για να συμπληρωθεί το έντυπο

αποκατάστασης

βλαβών, ενώ με το ίδιο έντυπο ενημερώνεται και η ρεσεψιόν για να κρατήσει το δωμάτιο
αυτό σε αναμονή (να μη το διαθέσει σε πελάτη), έως την αποκατάσταση της βλάβης. Έτσι, η
ρεσεψιόν γνωρίζει κάθε μέρα τα δωμάτια που είναι μη διαθέσιμα. Όταν ο συντηρητής
διορθώσει τη βλάβη, προσυπογράφει το έντυπο στη στήλη επαλήθευση αποκατάσταση
ενημερώνοντας τη ρεσεψιόν και η ρεσεψιόν απελευθερώνει το δωμάτιο προς χρήση.
(**) για το στρώσιμο των κρεβατιών, την τακτοποίηση κουβερτών και προσοψιών
παρουσιάζονται ως δείγματα φωτογραφίες στρωμένων κρεβατιών, πετσετών και
τακτοποίησης δωματίου.
Επίσης υπάρχει το έντυπο ΟΡ-Ε5 Λίστα Αντικειμένων Δωματίου σε κάθε καρότσι ώστε η
καμαριέρα να μπορεί να ελέγχει γρήγορα αν κάτι λείπει από το δωμάτιο και να μην ξεχάσει
κάτ.ι

Φεύγοντας από το δωμάτιο, η καμαριέρα τσεκάρει πάνω στο το έντυπο ΟΡ-Ε4 Αφίξεις –
Αναχωρήσεις – Αλλαγές λινών το νούμερο του δωματίου. Αυτή είναι η ένδειξη ότι
εκτελέστηκε η καθαριότητα και το δωμάτιο είναι έτοιμο
Για την αλλαγή λινών, ακολουθείται η εξής πολιτική - κριτήριο:
1. Σεντόνια - πετσέτες- μαξιλάρια, αλλάζουν πάντα κάθε 3 μέρες.
2. Σεντόνια- πετσέτες- μαξιλάρια αλλάζουν στις αναχωρήσεις.
3. Μεταχειρισμένα προσόψια αλλάζουν κάθε μέρα
4. Λερωμένα λινά αλλάζουν κάθε μέρα, μετά από οπτικό έλεγχο. Οποιοσδήποτε
λεκές από λάδι, κάψιμο, κιτρίνισμα ή τρύπα, σκίσιμο κλπ θεωρείται φθορά και
το λινό οδηγείται στην ειδική ντουλάπα προς αποκατάσταση ή καταστροφή.
5. Κουβέρτες αλλάζουν κάθε 15 μέρες, εκτός αν εμπίπτουν στην κατηγορία 4, μετά
από οπτικό έλεγχο.
Κάθε μέρα, ανανεώνεται το χαρτί τουαλέτας, εάν έχει χρησιμοποιηθεί
Εάν στο δωμάτιο κάποιου πελάτη βρεθεί απολεσθέν αντικείμενό του, αυτό τοποθετείται
σε ειδική σακούλα, με αυτοκόλλητη ετικέτα που περιλαμβάνει τον αριθμό δωματίου και
την ημερομηνία αναχώρησης. Τα απολεσθέντα φυλάσσονται σε ειδικό χώρο του
κάμπινγκ για 1 μήνα. Γίνεται προσπάθεια άμεσης επαφής με τον πελάτη.
A, VARAKAS.
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Ο προϊστάμενος, με βάση το έντυπο ΟΡ-Ε2,

Δελτίο ελέγχου καθαριότητας δωματίων,

διενεργεί καθημερινά δειγματοληπτικούς οπτικούς ελέγχους σε δωμάτια και χώρους που
καθαρίστηκαν. Από το έντυπο ΟΡ-Ε4 Αφίξεις – Αναχωρήσεις – Αλλαγές λινών και το
πρόγραμμα, βρίσκεται αυτόματα ποια καμαριέρα καθάρισε ποιο δωμάτιο ή χώρο.

Λεπτομερέστερα για τον καθαρισμό των δωματίων θα πρέπει να ακολουθούνται οι
παρακάτω κανόνες έτσι ώστε να έχουμε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα μέσα στον χρόνο,
αλλά και να επιτυγχάνουμε ταυτόχρονα ποιοτικό και γρήγορο καθαρισμό.

Καθαρισμός εγκαταστάσεων-εξοπλισμού
α. Αircοnditiοning
Ξεσκονίζουμε με την ειδική βούρτσα και το ξεσκονόπανο ή το κατάλληλο εξάρτημα της
ηλεκτρικής σκούπας. Με ηλεκτρική σκούπα επίσης περνάμε τις σχάρες εξόδου ζεστού ή
ψυχρού αέρα. Κατά την καθαριότητα, πάντοτε ελέγχουμε την καλή λειτουργία του
συστήματος, για να προλαμβάνουμε φθορές των δαπέδων ή των τοίχων που προέρχονται
από διαρροές στο σύστημα αποχέτευσης του aircondition.

β. Επιτραπέζια φωτιστικά
Διακόπτουμε την παροχή ρεύματος. Ξεσκονίζουμε όλη την επιφάνεια του φωτιστικού, τη
λάμπα, τη βάση και το καπέλο. Τα καθαρίζουμε ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους.
Γενικά ο φωτισμός, δεν αποτελεί μόνον διακοσμητικό στοιχείο αλλά και λειτουργικό
αφού δημιουργεί ατμόσφαιρα σ' ένα δωμάτιο ή χώρο. Ειδικότερα στα υπνοδωμάτια ο
φωτισμός πρέπει να είναι επαρκής και στη σωστή θέση, ώστε ο πελάτης να μπορεί να
διαβάσει να γράψει να ντυθεί η να μακιγιαριστεί.

ε. Συσκευή τηλεφώνου
Ξεσκονίζουμε προσεκτικά ολόκληρη τη συσκευή και το καλώδιο. Εάν κατά τη γνώμη μας
δεν είναι αρκετό το ξεσκόνισμα μόνο, την καθαρίζουμε μ' ένα πανί βρεγμένο με
οινόπνευμα ή με κάποιο καθαριστικό τζαμιών κι έτσι επιτυγχάνουμε και μια σχετική
απολύμανση. Κατά την καθαριότητα ελέγχουμε τη λειτουργία της συσκευής και την
κατάσταση του καλωδίου .
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γ. Πίνακες – εικόνες - πλαίσια
Τους ξεκρεμάμε από τον τοίχο και ξεσκονίζουμε καλά όλες τις πλευρές. Εάν έχουν τζάμι
το καθαρίζουμε προσεκτικά για να μη μπει το υγρό καθαρισμού στο εσωτερικό τους.
Ζωγραφικούς πίνακες, ξεσκονίζουμε με μεγάλη προσοχή, χρησιμοποιώντας φτερό, ενώ
τα πλαίσια που έχουν σκαλίσματα με μια μαλακή βούρτσα. Τα πλαίσια γυαλίζονται
ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους.

δ. Έπιπλα
Ξεσκονίζουμε προσεκτικά όλη την επιφάνεια του επίπλου, προσέχοντας ιδιαίτερα τα
σημεία που σχηματίζουν γωνίες, το κάτω μέρος των ποδιών των επίπλων, τα σκαλίσματα
εάν υπάρχουν και τις πάνω μεγάλες επιφάνειες. Κατά τον καθαρισμό πρέπει να
επισημαίνουμε κάθε φθορά, για να επισκευάζεται έγκαιρα. Όποιο έπιπλο έχει συρτάρια, τ'
αφαιρούμε, τα ξεσκονίζουμε, τους τοποθετούμε καθαρά χαρτιά και ελέγχουμε εάν
ανοιγοκλείνουν με ευκολία. Ξεσκονίζουμε όλο το έπιπλο εσωτερικά και εξωτερικά.
Συντήρηση και γυάλισμα των επίπλων γίνεται επίσης με διάφορα σπρέϋ που
κυκλοφορούν στο εμπόριο.

ε. Έπιπλα επενδυμένα με ταπετσαρία
Αν η ταπετσαρία είναι υφασμάτινη, ξεσκονίζουμε πολύ καλά με βούρτσα και περνάμε τις
γωνίες του επίπλου με ηλεκτρική σκούπα. Αν υπάρχουν λεκέδες τους αφαιρούμε τοπικά
ανάλογα με τον λεκέ, χρησιμοποιώvτας κατάλληλο σαμπουάν. Εφ' όσον το έπιπλο έχει
μαξιλάρια, αφαιρούνται τα καλύμματα και πλένονται ή γίνεται στεγνό καθάρισμα. Αν η
ταπετσαρία είναι από πλαστικό το ξεσκονίζουμε και ύστερα σαπουνίζουμε όλα τα
καλυμμένα με πλαστικό τμήματα του επίπλου. Ξεβγάζουμε και σκουπίζουμε με καθαρά
πανιά. Σε ταπετσαρίες από δέρμα καθημερινώς ξεσκονίζουμε και περνάμε το έπιπλο με
ηλεκτρική σκούπα. Αφαιρούμε λεκέδες έγκαιρα σαπουνίζοντας ελαφρά τα λερωμένα
σημεία. Ξεβγάζουμε με ελάχιστα βρεγμένο πανί και στεγνώνουμε καλά. Στη συνέχεια
περνάμε το έπιπλο με ειδική κρέμα που γυαλίζει και τρέφει το δέρμα, διατηρώντας το
μαλακό για να μη σχίζεται.

στ. Ψάθινα-bambοο
Συνήθως τα ξεσκονίζουμε με βούρτσα που μπαίνει σ' όλα τα σημεία της ψάθας ή
ηλεκτρική σκούπα και τα πολύ λερωμένα σημεία τα σαπουνίζουμε με ελαφριά
A, VARAKAS.
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σαπουνάδα, χωρίς να χρησιμοποιούμε πάρα πολύ νερό. Στεγνώνουμε καλά και τα
περνάμε με στιλβωτικό επίπλων.

ζ. Μεταλλικά
Χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους ή αποτελούν μέρη επίπλων λόγω της αντοχής
τους. Καθημερινώς ξεσκονίζουμε, περνάμε με βρεγμένο πανί και εάν χρειάζεται
σαπουνίζουμε. Εάν οι επιφάνειες των επίπλων αποτελούνται από μάρμαρο ή τζάμι ή
κεραμικό πλακάκι, σαπουνίζουμε ή καθαρίζουμε με υγρό τζαμιών. Συντηρούνται με
συχνό βάψιμο.

η. Πλαστικά
Αποτελούν μέρη επίπλων, όπως επιφάνειες τραπεζιών, καρέκλες, συρτάρια, λόγω της
αντοχής τους και του εύκολου καθαρισμού τους ή χρησιμοποιούνται σε ξεχωριστούς
χώρους. Καθαρίζονται πολύ εύκολα με ξεσκόνισμα και σαπούνισμα ή πέρασμα με υγρό
γενικού καθαρισμού επιφανειών.

θ. Σταχτοδοχεία -καλάθια αχρήστων -ανθοδοχεία
Τ' αδειάζουμε και τα σαπουνίζουμε καλά ρίχνοντας μέσα στην σαπουνάδα μας λίγη
χλωρίνη για να φύγει το πουρί από τη βάση. Στα καλάθια αχρήστων χρησιμοποιούμε
πλαστικές σακούλες απορριμμάτων για περισσότερη καθαριότητα και υγιεινή.

Σειρά καθαρισμού

Είναι απολύτως απαραίτητο να προγραμματίζουμε μια σειρά εργασιών για την
καθαριότητα

οποιουδήποτε

χώρου

ή

δωματίου,

η

οποία

μας

εξασφαλίζει

αποτελεσματικότατα στο λιγότερο δυνατό χρόνο.
Η εκτέλεση της εργασίας επηρεάζεται από το είδος του χώρου ή τον τύπο του
υπνοδωματίου και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται (κενό - κατειλημμένο).
Σε γενικές γραμμές πρέπει να γνωρίζουμε ότι:
1. Τις δύσκολες εργασίες δεν τις αφήνουμε τελευταίες
2. Το σφουγγάρισμα γίνεται πριν από το γυάλισμα
3. Ξεσκονίζουμε καθημερινώς
4. Αρχίζουμε ξεσκόνισμα από πάνω προς τα κάτω
A, VARAKAS.
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5. Σκούπισμα γίνεται πριν από το ξεσκόνισμα. Εάν χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρική σκούπα
πρώτα ξεσκονίζουμε και μετά σκουπίζουμε
Η εργασία στα δωμάτια πρέπει να γίνεται αθόρυβα αποφεύγοντας φωνές, γέλια και
κτυπήματα κατά την μεταφορά. Εφ' όσον το δωμάτιο στο οποίο εργάζεται το προσωπικό
είναι κατειλημμένο, δεν επιτρέπεται ν' ανοίγει τα συρτάρια, τις αποσκευές, να δοκιμάζει ή
να χρησιμοποιεί προσωπικά αντικείμενα των πελατών (κοσμήματα -καλλυντικά -ρούχα).
Δεν πετιέται τίποτε, έστω κι αν είναι στο δάπεδο, εκτός όσων υπάρχουν στα καλάθια
απορριμμάτων.
Η καμαριέρα εργάζεται πάντα με την πόρτα του δωματίου ανοικτή, ώστε να μη
δημιουργεί λάθος εντυπώσεις, έχοντας απ' έξω το τρόλεϋ με όλα τα απαραίτητα υλικά,
λινά και όργανα καθαρισμού, κάνοντας έτσι γνωστή την παρουσία της σ' όλους.
Ακάθαρτα λινά και σκουπίδια δεν πρέπει να αφήνονται στους κοινόχρηστους χώρους,
διότι παρουσιάζουν άσχημη εικόνα. Δεν πετάμε και δεν τινάζουμε ποτέ έξω από τις
βεράντες, την καθαριότητα των οποίων ολοκληρώνουμε πριν από την καθαριότητα του
δαπέδου του υπνοδωματίου. Είναι πολύ σημαντικό, μετά το πέρας οποιασδήποτε
εργασίας καθαριότητος ή συντήρησης στα δωμάτια πελατών να κλείνονται καλά πόρτες
εισόδου και μπαλκονόπορτες.

Καθαρισμός εγκαταστάσεων υγιεινής

α. Νιπτήρες
Απομακρύνουμε από την εταζέρα κάθε τι που υπάρχει. Αφαιρούμε τις τρίχες από το
στόμιο αποχέτευσης. Βρέχουμε το σφουγγάρι μας κάποιο υγρό καθαρισμού και τρίβουμε
τον νιπτήρα εσωτερικά και εξωτερικά, προσέχοντας ιδιαίτερα το στόμιο αποχέτευσης και
υπερχείλισης, το πάνω μέρος του νιπτήρα, τις σαπουνοθήκες και τα σημεία επαφής
βρύσης και νιπτήρα.
Περνάμε την εταζέρα και τα πλακάκια γύρω από το νιπτήρα. Εάν η βρύση είναι
λερωμένη με λεκέδες και άλατα, την περνάμε με κάποιο κατάλληλο για την αφαίρεσή
τους υγρό.
Στη συνέχεια ξεβγάζουμε με άφθονο νερό και σκουπίζουμε με στεγνά πανιά που δεν
αφήνουν χνούδι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε να καθαρίζουμε τον καθρέπτη.

β. Μπάνια-ντουζιέρες
A, VARAKAS.
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Καθαρίζουμε το στόμιο αποχέτευσης. Βρέχουμε το σφουγγάρι μας με υγρό καθαρισμού
και τρίβουμε όλη την εσωτερική επιφάνεια της μπανιέρας πάρα πολύ καλά, χωρίς να
ξεχάσουμε τη μπαταρία (βρύση - τηλέφωνο), τη σαπουνοθήκη και τα πλακάκια.
Ξεβγάζουμε με άφθονο νερό και στεγνώνουμε με καθαρά πανιά. Φροντίζουμε επίσης, η
κουρτίνα να είναι καθαρή και να κρέμεται μέσα στη μπανιέρα. Εάν η βάση της μπανιέρας
ή ντουζιέρας δεν έχει αντιολισθητική επίστρωση, τότε απαραιτήτως θα υπάρχει πλαστικό
ταπέτο μπάνιου.
γ. Λεκάνες W.C.
Τραβάμε το καζανάκι και με το σκουπάκι W.C. καθαρίζουμε τη λεκάνη εσωτερικά.
Ραντίζουμε το εσωτερικό της λεκάνης με υγρό καθαρισμού και τρίβουμε καλά με το
σκουπάκι W.C. Τραβάμε το καζανάκι, κάνουμε στον κουβά σαπουνάδα και με το ειδικό
σφουγγάρι, σαπουνίζουμε με τη σειρά το καπάκι, τη στεφάνη, τη λεκάνη εσωτερικά και
εξωτερικά, το σιφόνι, τη θήκη του χαρτιού και τα πλακάκια γύρω από τη λεκάνη. Μέσα
στο κουβά με τη σαπουνάδα, πλένουμε το πιγκάλ και τη θήκη του. Αδειάζουμε τον κουβά
στη λεκάνη και ξεβγάζουμε όλα τα παραπάνω. Τελειώνοντας τραβάμε το καζανάκι και
στεγνώνουμε με ειδικά για το σκοπό αυτό πανιά.
Τους λεκέδες σκουριάς που δημιουργούνται από νερό που στάζει, αφαιρούμε
χρησιμοποιώντας τοπικά, υδροχλωρικό οξύ με πολύ μεγάλη προσοχή και ξεπλένοντας
αμέσως με άφθονο νερό.
Το πουρί από τις λεκάνες W.C. αφαιρείται, χρησιμοποιώντας το ίδιο οξύ αφήνοντάς το να
επιδράσει για μερικά λεπτά. Η χρήση του υδροχλωρικού οξέως (aqua fοrte) πρέπει να
γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που προαναφέραμε. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
έρχεται σε επαφή με τα μεταλλικά τμήματα των ειδών υγιεινής, διότι καταστρέφεται η
γυαλάδα τους.
Γενικά όλες οι εγκαταστάσεις υγιεινής σκουπίζονται. Είναι καθαρές μόνον όταν
ρίχνοντάς τους νερό δεν σχηματίζουν στα τοιχώματα σταγόνες.
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