
 

1.  Ubrać jednorazowe rękawiczki.  

2.  Spryskać czerwonym płynem do sanitariatów powierzchnię 
nasączonych wodą umywalek, pisuarów i muszli toaletowych 
(także pod obręcz) i pozwolić mu działać .  

 

3.  Umieścic szczotkę klozetową wewnątrz muszli.  

 

4.  Opróżnić śmietnik.  

5.  Uzupełnić materiały higieniczne tzn. mydło i  
ręczniki papierowe.  

6.  Oczyścić żółtą gąbką powstałe resztki kamienia 
przy zlewie.  

7.  Spryskać nieużywaną żółtą ścierkę czerwonym płynem do 
czyszczenia sanitariatów 
i czyścić lampy, lustra, półki, umywalki na zewnątrz i wewnątrz, 
kafelki oraz drzwi i klamki od drzwi toalety od góry do dołu.  

 

8.  Myć muszlę WC szczotką do toalety.  

9.  Spryskać nieużywaną czerowną ścierkę czerwonym płynem do 
czyszczenia sanitariatów i czyścić spłuczkę, deskę sedesową, 
muszlę oraz pisuary najpierw od strony zewnętrznej a poźniej od 
środka, a następnie spuścić wodę.  

 

10.  Wytrzeć podłogę czerwonym mopem.  

 

11.  Odłożyć czerwoną ścierkę i wyrzucić jednorazowe rękawiczki.  

 

12.  Umyć ręce.  

Instrukcja czyszczenia WC  
Potrzebne są: Jednorazowe rękawiczki, czerwony płyn do sanitariatów, czerwona i 
żółta ścierka, czerwona i żółta gąbka, czerwone wiadro, materiały higieniczne  

Higiena osobista  
 

Jednorazowe rękawice są częścią 
osobistego wyposażenia ochronnego i 
muszą zostać ubrane przy każdym 
kolejnym czyszczeniu toalety.  
 
Powininy zapewnić ochronę zdrowia 
podczas pracy.  
 
Ochrona przed chorobami  
 
Ochrona przed narażeniem na kontakt 
ze skórą  
 
Zapobieganie przenoszeniu zarazków  

Higiena ogólna  
 
Wynikiem czyszczenia powinno być 
uniknięcia ryzyka przeniesienia 
zarazków a w konsekwencji uniknięcie 
infekcji i zapewnienie czystej toalety.  
 
Powininy zapewnić ochronę zdrowia 
podczas pracy.  
 
Ochrona przed chorobami  
 
Ochrona przed narażeniem na kontakt 
ze skórą  
 
Zapobieganie przenoszeniu zarazków  

Higiena  
Wprowadzenie  
 

Obszar sanitarny stawia sobie bardzo wysokie wymagania dotyczące 
czyszczenia, ze względu na to iż powierzchowna czystość nie jest dla niego 
wystarczająca.  
 

Stosowanie jednorazowych rękawiczek i czerwonych lub żółtych ściereczek 
czyszczących ma na celu, chronić Ciebie jako sprzątaczkę, ale także zapewnić 
higienę ogólną.  
 

Dlatego do czyszczenia KAŻDEJ Toalety należy stosować nowe jednorazowe 
rękawiczki i ścierki do czyszczenia.  
 

Jednorazowe rękawiczki należy wyrzucić, a czerwoną ściereczka do czyszczenia 
powinno się odłożyć i umyć -  

umycie jej w zlewie jest niewystarczające!  
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