
 

1.  Tek kullanımlık eldivenleri takın.  

2.  Kırmızı hijyenik temizleyiciyi, önceden ıslatılmış lavabolara, 
pisuarlara ve klozetlere (kenarın altına da püskürtün) ve etki 
etmesi için bırakın.  

 

3.  Tuvalet fırçasını klozetin içine sokun.  

 

4.  Çöp kovalarını boşaltın.  

5.  Sabun ve kağıt havlu gibi hijyenik sarf 
malzemelerini tamamlayın.  

6.  Sarı süngerle lavabolardaki kireç 
kalıntılarını temizleyin.  

7.  Kırmızı hijyenik temizleyiciyi yeni bir sarı beze püskürtün  
ve yukarıdan aşağıya doğru lambaları, aynaları, rafları, 
lavaboların içini ve dışını, duvar fayanslarını ve tuvalet kapısını 
ve kapı tokmağını silin.  

 

8.  Tuvalet fırçası ile klozeti fırçalayın.  

9.  Kırmızı hijyenik temizleyiciyi yeni bir kırmızı beze püskürtün ve 
tuvalet oturağı, klozet ve pisuarların önce dışını sonra içini silin 
ve durulayın.  

 

10.  Yerleri kırmızı paspasla silin  

 

11.  Kırmızı bezi yere atın ve tek kullanımlık eldiveni çöpe atın.  

 

12.  Elinizi yıkayın.  

Tuvalet Temizleme Talimatı  
Gerekenler: Tek kullanımlık eldiven, kırmızı hijyenik temizleyici, kırmızı ve sarı bez, 
 kırmızı ve sarı sünger, kırmızı kova, hijyenik sarf malzemeleri  

Kişisel hijyen  
 

Tek kullanımlık eldivenler, kişisel 
koruyucu ekipman sayılır ve her tuvalet 
temizliğinde yeniden takılması gerekir  
 
 
İş yerinde sağlığınızı korumak için 
koruma sağlamalıdır  
 
Hastalıklara karşı koruma  
 
Cildi etkilere karşı koruma  
 
Mikrop bulaşmasını önleme  

Genel hijyen  
 
Temizliğin neticesinde, çapraz 
kontaminasyon veya enfeksiyon riski 
önlenmeli ve temiz bir tuvalet kullanıma 
sunulmalıdır  
 
İş yerinde sağlığınızı korumak için 
koruma sağlamalıdır  
 
Hastalıklara karşı koruma  
 
Cildi etkilere karşı koruma  
 
Mikrop bulaşmasını önleme  

Hijyen  
Giriş 
 
Hijyen kısmı temizlikte çok büyük öneme sahiptir, çünkü burada yüzeysel 
temizlik yeterli olmaktan çok uzaktır. 
 
Tek kullanımlık eldiveni ve kırmızı veya sarı temizlik bezlerini kullanmanın mantığı, 
temizlikçi olarak sizi korumak, ama aynı zamanda genel hijyeni sağlamaktır. 
 
Bu nedenle, HER tuvalet temizliğinde yeni tek kullanımlık eldiven ve temizlik bezleri 
kullanılmalıdır. 
 
Tek kullanımlık eldiven çöpe atılmalı ve kırmızı temizlik bezi yere atılmalı ve 
yıkanmalıdır –  
 

lavaboda yıkamak yeterli değildir! 
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