
 

 

 جام شدهانکارهای هابخش کارهایی که باید صورت گیرد

  دستشویی 

   ضدعفونی سطل زباله

   ضدعفونی کلیه شیرآالت دستشویی، حمام و توالت

   ضدعفونی پرده حمام

   ها و درهای داخلیضدعفونی دستگیره

   ضدعفونی سطح و داخل لگن دستشویی ایرانی و فرنگی

   رسد.ضدعفونی دیوارها تا جایی که دست به آن می

   تخلیه سطل زباله

   دور انداختن شامپو، خمیردندان، صابون و ..

   هادور انداختن یا ضدعفونی دمپایی و حوله

   جایگزین کردن دمپایی، حوله و سایر ملزومات چون شامپو و صابون و...

  خوابتخت 

   تمیز کردن حاشیه و مرز میان تخت و تشک

   به پذیرشضدعفونی کردن وسایل جامانده احتمالی و تحویل آن 

   ها از اتاق برای ضدعفونیها و مالفهخارج کردن روبالشی

   تمیز و ضدعفونی کردن سطوح تخت



 

 

   انداختن مالفه و روبالشی جدید

  اتاقهایسایربخش 

   وسایل سرمایشی و گرمایشی هایدکمه ها وترموستاتضدعفونی 

   های درهای داخل اتاقتمام دستگیرهضدعفونی 

   کلیدهای برق و آباژورضدعفونی 

   تلفن و کامپیوتر داخل اتاقضدعفونی 

   و داخل آن وح بیرونیو سط ضدعفونی در یخچال

   و دورانداختن مواد داخل یخچال ضدعفونی

   مام ظروفزیرسیگاری و تضدعفونی 

   هاهای تلویزیون و کنترلدکمهضدعفونی 

   ایهای چای کیسهبستهچای ساز و قهوه ساز و  ضدعفونی 

   حفاظمکه بدون  هایقندها و خوراکیدور انداختن 

   در و سطح کمدها و کشوهای داخل اتاقضدعفونی 

   ها و تمام سطوح داخلی کمدهااسیهای داخل کمدها، چوب لبقفسهضدعفونی 

   های داخل اتاقسطح میزها و صندلیضدعفونی 

   هاو دستگیره پنجره سطحضدعفونی و پاک کردن غبار 

   آینه ها وعکس قابضدعفونی و پاک کردن غبار 



 

 

   ها از اتاقهای زباله و خارج کردن زبالهلسطضدعفونی کردن 

   ضدعفونی کردن سطح فرش و مبل داخل اتاق

   وش اتاقپضدعفونی کردن کف

   ضدعفونی کردن دیوارها

   اتاقجایگزین کردن ظروف ضدعفونی شده در 

   جایگزین کردن مواد تمیز و ضدعفونی شده در یخچال

  راهروها 

   های آسانسوردکمهضدعفونی کردن 

   ر آسانسور از خارج و داخل آندستگیره دضدعفونی کردن 

   در آسانسورضدعفونی کردن 

   هاهای بیرون اتاقتلفنضدعفونی کردن 

   ها و ...سالن دستگیره درهای رستوران وضدعفونی کردن 

   عابر بانکضدعفونی کردن 

   هاپوشکفضدعفونی کردن 

   دیوارها تا جایی که امکان لمس وجود داردضدعفونی کردن 

  پذیرش 

   ضدعفونی کردن کانتر پذیرش



 

 

 

   ضدعفونی کردن سطح رویی کانتر و سطح بیرونی آن

   ضدعفونی کردن دستگاه پوز، خودکار، گلدان و سایر وسایل موجود بر روی کانتر

   ضدعفونی کردن سطل زباله داخل بخش پذیرش

   هااقضدعفونی کردن کمدها و یا کشوهای مدارک مسافران و کلیدهای ات

   ها و میز داخل آنضدعفونی کردن صندلی

   صها در کمدهای مخصوضدعفونی کردن مدارک مسافران پیش از قرار دادن آن

   های اعتباریرعایت بهداشت در هنگام گرفتن اسکناس و کارت

   ها و میز درون البیضدعفونی کردن مبل

   ضدعفونی کردن درهای اصلی و ورودی هتل


