
Instrukcja
maszynowego
mycia naczyń

Postępowanie

spłukać naczynia dokładnie pod bieżącą wodą najlepiej z dodatkiem 1% detergentu H690

wstępnie oczyszczone naczynia ułożyć w koszu (talerze w stojakach, szklanki, filiżanki, kubki itp. powinny być 
ustawione dnem do góry, sztućce w koszykach, trzonkiem do dołu) - tak ułożone naczynia wstawić do maszyny

po zakończeniu mycia danej partii naczyń (śniadanie, obiad, kolacja) należy spuścić wodę z komory, usunąć resztki 
odpadów spożywczych z filtrów oraz dokładnie wypłukać komorę zmywarki

okresowo odkamieniać zmywarkę środkiem H693 oraz myć powierzchnię zmywarki środkiem H 652

sprawdzić czy w kanistrach znajdują się odpowiednie preparaty - środek myjący H691S oraz nabłyszczacz H692K

dokładnie zamknąć drzwiczki zmywarki oraz wybrać odpowiedni program mycia

przed przystąpieniem do maszynowego mycia naczyń należy dokładnie zapoznać się z treścią dokumentacji DTR 
urządzenia

sprawdzić czy w kanistrach znajdują się wężyki z odpowiednich dozowników

po zakończeniu mycia naczynia osuszyć na suszarkach, jeżeli zmywarka nie posiada funkcji suszenia; odłożyć 
naczynia na ich miejsce przechowywania

umyte i osuszone naczynia należy przechowywać w specjalnie przeznaczonych do tego celu zamykanych szafach, 
które muszą być utrzymywane w należytej czystości 

każde mycie z użyciem środków chemicznych powinno być poprzedzone dokładnym usunięciem
resztek artykułów spożywczych i zanieczyszczeń z użyciem odpowiedniego sprzętu, jak szczotki, skrobaczki, 
zmywaki itp. oraz spłukane wodą

zabrania się osuszania naczyń za pomocą ścierek i ręczników

po zakończonych zabiegach szczotki, zmywaki i inne używane do mycia naczyń przedmioty należy wyprać
lub wymyć, zdezynfekować, wypłukać i wysuszyć

odpady żywności powinny być przechowywane w szczelnych, wykonanych z nienasiąkliwego materiału pojemnikach 
i usuwane z pomieszczeń produkcyjnych zaraz po wypełnieniu 2/3 objętości pojemnika, a w każdym przypadku
- po zakończeniu pracy; po usunięciu odpadów pojemniki i sprzęt kontaktujący się z odpadami należy umyć
i zdezynfekować w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu; należy zachować podział na odpady pochodzenia 
zwierzęcego i niezwierzęcego

pracownicy zatrudnieni przy myciu, powinni posiadać aktualne badania lekarskie dla celów 
sanitarno-epidemiologicznych

środki do mycia i dezynfekcji powinny być przechowywane w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, z czytelnym 
oznakowaniem i znakami ostrzegawczymi

Uwagi ogólne

Pierz, myj, dezynfekuj: szczotki,
zmywaki i inne używane
do mycia naczyń przedmioty
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