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LÄÄKÄRIEN JA TERVEYDENHOITOJIEN VASTAANOTTOHUONEET
5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT











Roskakorien tyhjennys ja tarvittaessa puhdistus
Työ- ja tutkimuspöytien pyyhintä vapailta pinnoilta
Ovenkahvat ja valokatkaisijoiden pyyhintä
Pesualtaiden puhdistus ja käsipyyhetelineen suuaukon pyyhintä
Pesualtaan takana olevan seinän/kaakeleiden pyyhintä
Tutkimusvalaisimien pyyhintä
Tutkimus- ja hoitotuolien osittainen pyyhintä
Tutkimuspöydän paperinvaihto uuteen ja –alusastian likaantuneiden kohtien puhdistus
Lattioiden kosteapyyhintä
Istuimien järjestely

LÄÄKÄRIEN JA TERVEYDENHOITAJIEN VASTAANOTTOHUONEET
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT















Likaantuneet kohdat ovista, niiden pielistä ja seinistä pyyhitään
Peili ja peilihyllyt pyyhitään noin 2 krt/vko
Saippuan, käsidesin ja käsipapereiden täydennys tarvittaessa
Yläpölyjen pyyhintä viikoittain
Ikkunalautojen pyyhintä viikoittain
Paperi/lehtikeräyslaatikoiden tyhjennys tarvittaessa
Lattialistojen pyyhintä viikoittain
Tuolien ristikkojen pyyhintä noin joka toinen viikko
Patterien ja ylävalaisimen imurointi ja pyyhintä kerran vuodessa
Pehmustettujen kalusteiden perusteellinen imurointi tarvittaessa
Ilmastointiventtiilien puhdistus tarvittaessa noin kerran vuodessa
Ovien puhdistus pielineen puhdistetaan noin kerran vuodessa
Lattioiden koneellinen hoito tarvittaessa noin 2 kertaa vuodessa
Lattioiden peruspesu ja vahaus tarvittaessa noin kerran vuodessa

HUOM! Lääkärien ja terveydenhoitajien näytevaunuja ei tarvitse puhdistaa
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MIELENTERVEYDEN VASTAANOTTOHUONEET
1 X VIIKKO JA 1 X TARKISTUSSIIVOUS










Roskakorien tyhjennys ja tarvittaessa puhdistus
Vapaiden pöytä- ja tasopintojen pyyhintä
Tahrojen poisto valokatkaisimista, ovista ja niiden pielistä
Ovenkahvojen pyyhintä
Tahrojen poisto peileistä, välilaseista ja seinistä tarpeen mukaan
Irtoroskien ja tahrojen poisto istuimista
Lattioiden nihkeä- /kosteapyyhintä
Istuimien järjestely
Tarvikkeiden täydennys (käsipaperi, käsidesi ja saippua)

MIELENTERVEYDEN VASTAANOTTOHUONEET JA TOIMISTO
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT














Tuolien ristikot pyyhitään viikoittain.
Ulottuvuuskorkeudella olevien vapaiden tasopintojen pyyhintä viikoittain
Yläpölyjen pyyhintä joka toinen viikko
Valaisimien pyyhintä viikoittain
Paperi- ja lehtikeräyslaatikoiden tyhjennys tarvittaessa
Tuolien pyyhintä ja harjaus
Ikkunalautojen pyyhintä viikoittain
Mattojen imurointi tarvittaessa
Lattialistojen pyyhintä tarvittaessa
Lattioiden koneellinen hoito tarvittaessa noin 1-2 kertaa vuodessa
Ilmastointiventtiilien pyyhintä vuosittain
Ovien puhdistus karmeineen vuosittain
Lattioiden peruspesu ja vahaus tarvittaessa noin kerran vuodessa
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LABORATORIO
NÄYTTEENOTTOHUONE JA NÄYTTEIDEN TUTKIMUSHUONE
5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT















Roskakorien tyhjennys ja tarvittaessa puhdistus
Tahrojen poisto ovista, niiden pielistä ja seinistä
Ovenkahvojen pyyhintä
Tahrojen poisto valokatkaisimista
Istuimien pyyhintä ja tahrojen poisto
Vapaiden tasopintojen pyyhintä
Sekoittajien puhdistus
Lavuaarien/tiskialtaiden, painehuuhtelualtaiden ja peilien puhdistus, kuivaus ja kiillotus.
Altaiden takana olevien seinien/kaakeleiden pyyhintä.
Tutkimusvalaisimien pyyhintä
Tutkimus- ja hoitotuolien osittainen pyyhintä
Tarvikkeiden täydennys (käsipaperi, saippua, käsidesi)
Lattioiden kosteapyyhintä
Istuimien järjestely

Laboratoriohoitajat hoitavat itse näytteenottovaunut ja atk-näytöt

NÄYTTEENOTTOHUONEET JA NÄYTTEIDEN TUTKIMUSHUONEET
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT













Tarvikkeiden täydennys (käsipaperi, saippua, käsidesi)
Tuolien ristikot pyyhitään viikoittain
Ulottuvuuskorkeudella olevien vapaiden tasopintojen pyyhintä viikoittain
Yläpölyjen pyyhintä viikoittain
Ikkunalautojen pyyhintä viikoittain
Lattialistojen pyyhintä viikoittain
Lattiakaivojen puhdistus tarvittaessa noin 4 kertaa vuodessa
Pehmustettujen kalusteiden perusteellinen imurointi vuosittain
Ilmastointiventtiilien pyyhintä vuosittain
Ovien puhdistus karmeineen vuosittain
Lattioiden koneellinen hoito tarvittaessa noin 2 kertaa vuodessa
Lattioiden peruspesu ja vahaus tarvittaessa noin kerran vuodessa
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WC- JA SOSIAALITILAT JA NÄYTTEENOTTOWC:EET
5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT












Roskakorien tyhjennys ja puhdistus
Peilien ja peilihyllyjen puhdistus
Pesualtaiden ja hanojen puhdistus
WC -istuimien puhdistus
Roiskeiden pyyhintä seinistä ja kalusteista
Tahrojen poisto ovista ja niiden pielistä
Ovenkahvojen pyyhintä
Tahrojen poisto valokatkaisimista
Vapaiden tasopintojen pyyhintä
Tarvikkeiden täydennys (saippua, mukit, käsidesi ja käsipaperi)
Lattioiden kosteapyyhintä

WC- JA SOSIAALITILAT
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT








Tarvikkeiden täydennys tarvittaessa (saippua, mukit, käsidesi ja käsipaperi)
Kaakeliseinien pyyhintä ja muut pystypinnat tarvittaessa
Suihkupäiden desinfiointi tarvittaessa
Lattiakaivojen puhdistus tarvittaessa noin 4 kertaa vuodessa
Ovien pyyhintä karmeineen vuosittain
Ilmastointiventtiilien pyyhintä vuosittain
Lattioiden peruspesu/ vahaus vuosittain

HENKILÖKUNNAN SUIHKUTILAT




Kaakeliseinien pyyhintä ja muut pystypinnat tarvittaessa
Suihkupäiden puhdistus desinfiointi tarvittaessa
Lattiakaivojen puhdistus tarvittaessa noin 4 kertaa vuodessa

VARASTO



Likaantunet kohdat ovista ja niiden pielistä pyyhitään noin kerran kuukaudessa
Lattiat kostea pyyhitään noin kerran kuukaudessa
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TOIMENPIDEHUONE
5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT













Roskakorien tyhjennys ja –pussien vaihto, tarvittaessa puhdistus
Tahrojen poisto ovista, niiden pielistä ja seinistä
Ovenkahvojen pyyhintä
Tahrojen poisto valokatkaisimista
Tutkimus- ja hoitotuolien pyyhintä
Istuimien osittainen pyyhintä
Tasopintojen pyyhintä
Lavuaarien ja peilien puhdistus, kuivaus ja kiillotus
Altaiden takana olevien seinän/kaakeleiden pyyhintä
Tutkimusvalaisimien pyyhintä
Ikkunalautojen pyyhintä
Lattioiden kosteapyyhintä.

TOIMENPIDEHUONE
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT





Yläpölyjen pyyhintä tarvittaessa
Tarvikkeiden täydennys ( käsipaperi, saippua, käsidesi)
Ilmastointiventtiilien pyyhintä kaksi kertaa vuodessa
Lattioiden peruspesu ja vahaus tarvittaessa noin kerran vuodessa

ILMOITTAUTUMINEN
5 X VIIKOSSA TEHTÄVÄT TYÖT








Roskakorien tyhjennys ja tarvittaessa puhdistus
Vapaiden pöytä- ja tasopintojen pyyhintä
Tahrojen poisto valokatkaisimista, ovista ja niiden pielistä
Ovenkahvojen pyyhintä.
Tahrojen poisto välilaseista tarpeen mukaan
Lattioiden nihkeä- /kosteapyyhintä.
Istuimien järjestely.

TOIMISTO/ ILMOITTAUTUMINEN
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT










Ulottuvuuskorkeudella olevien vapaiden tasopintojen pyyhintä viikoittain
Yläpölyjen pyyhintä joka toinen viikko
Paperi- ja lehtikeräyslaatikoiden tyhjennys tarvittaessa
Saippuan, käsidesin ja käsipapereiden täydennys tarvittaessa
Tuolien ristikkojen pyyhintä tarvittaessa
Ikkunalautojen ja lattialistojen pyyhintä viikoittain
Ovien puhdistus karmeineen vuosittain
Lattioiden koneellinen hoito tarvittaessa noin kaksi kertaa vuodessa
Lattioiden peruspesu ja vahaus tarvittaessa noin kerran vuodessa
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ILMOITTAUTUMINEN
5 X VIIKOSSA TEHTÄVÄT TYÖT








Roskakorien tyhjennys ja tarvittaessa puhdistus
Vapaiden pöytä- ja tasopintojen pyyhintä
Tahrojen poisto valokatkaisimista, ovista ja niiden pielistä
Ovenkahvojen pyyhintä
Tahrojen poisto välilaseista tarpeen mukaan
Lattioiden nihkeä- /kosteapyyhintä.
Istuimien järjestely.

TOIMISTO/ ILMOITTAUTUMINEN
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT












Ulottuvuuskorkeudella olevien vapaiden tasopintojen pyyhintä viikoittain
Yläpölyjen pyyhintä joka toinen viikko
Paperi- ja lehtikeräyslaatikoiden tyhjennys tarvittaessa
Saippuan, käsidesin ja käsipapereiden täydennys tarvittaessa
Tuolien ristikkojen pyyhintä tarvittaessa
Ikkunalautojen ja lattialistojen pyyhintä viikoittain
Pehmustettujen kalusteiden perusteellinen imurointi vuosittain
Ilmastointiventtiilien pyyhintä vuosittain
Ovien puhdistus karmeineen vuosittain
Lattioiden koneellinen hoito tarvittaessa noin kaksi kertaa vuodessa
Lattioiden peruspesu ja vahaus tarvittaessa noin kerran vuodessa

AULATILAT, KÄYTÄVÄT JA TUULIKAAPPI
5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT









Roskakorien tyhjennys ja puhdistus
Pöytä - ja tasopintojen pyyhintä
Tahrojen poisto ovista, niiden pielistä, välilaseista ja valokatkaisijoista
Lattioiden kosteapyyhintä ja irtoroskien keräys
Irtomattojen imurointi
Irtoroskien ja tahrojen poisto istuimista sekä niiden pyyhintä
Lattioiden koneellinen hoito tarvittaessa noin 2 kertaa
Lattioiden peruspesu ja vahaus tarvittaessa noin kerran vuodessa

AULATILAT, TUULIKAAPPI JA KÄYTÄVÄT
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT




Ikkunalautojen pyyhintä viikoittain
Lattialistojen pyyhintä viikoittain
Pehmustettujen kalusteiden perusteellinen imurointi vuosittain
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Ilmastointiventtiilien pyyhintä vuosittain
Ovien puhdistus karmeineen vuosittain
Lattioiden koneellinen hoito joka kolmas kuukausi tai tarvittaessa
Lattioiden yhdistelmäkoneellinen ajo viikoittain, kurakelillä useammin
Lattioiden peruspesu ja vahaus tarvittaessa noin kerran vuodessa

HENKILÖKUNNAN KEITTIÖ- / RUOKAILUTILAT
5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT






Roska-astioiden puhdistus ja tyhjennys
Tahrojen poisto ovista, niiden pielistä ja valokatkaisijoista
Pöytien ja muiden vapaiden tasopintojen pyyhintä
Tiskialtaan pesu ja tiskipöydän ja kaakeleiden puhdistus
Lattioiden kosteapyyhintä

HENKILÖKUNNAN KAHVIO
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT








Tahrojen poisto seinistä tarvittaessa
Käsipaperien täydennys tarvittaessa
Ikkunalautojen puhdistus kerran viikossa
Yläpölyjen ja ulottuvuuskorkeudella olevat vapaat tasopinnat pyyhintä kerran viikossa
Istuimet pestään kerran vuodessa
patterit puhdistetaan kerran vuodessa
kivilattia pestään kerran vuodessa

PORRASTILA



Tahrojen poisto seinistä tarvittaessa
Lattia pyyhitään päivittäin

PALVELUMAKSU SISÄLTÄÄ




Käsi- ja wc paperit hoitohuoneisiin sekä wc tiloihin.
Vaihtomatot ja niiden vaihdot:
2 kpl 110x200 cm, vaihtoväli 2 viikkoa
1 kpl 85x150 cm, vaihtoväli 4 viikkoa
Siivoukseen tarvittavat aineet, välineet, koneet ja laitteet

HUOM!
IKKUNAT PESTÄÄN KERRAN VUODESSA
LATTIAT PERUSPESTÄÄN KERRAN VUODESSA
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