
Plan dzienny 
utrzymania czystości kuchni

Stosuj ochronę indywidualną: 
rękawiczki, maseczki, odzież ochronną

Po każdym procesie przeprowadź 
higienę rąk zgodnie z instrukcją        

Zachowuj bezpieczną 
odległość między osobami

Zgłaszaj niedyspozycję
zdrowotną przełożonemu

2m
30s

Pierz, myj, dezynfekuj: ściereczki, 
mopy, wózki, kije itp.

dezynfekcja

mycie

LEGENDA:

mycie i 

Dezynfekcja powierzchni powinna zostać poprzedzona dokładnym jej umyciem. Pamiętaj o czasie ekspozycji środka dezynfekcyjnego wskazanego 
na etykiecie produktu. Dozuj preparat na ściereczkę. Rozbryzg na powierzchnię może spowodować "podniesienie się" drobnoustrojów. 

Powyższy plan zakłada gruntowne mycie wskazanych elementów kuchni. Należy pamiętać o wykonywaniu bieżących czynności  
myjących w trakcie jej funkcjonowania Zachowanie wskazanej kolejności działań pozwoli na optymalne wykonanie procesu sprzątania.. 

Zapakuj lub przykryj folią. Schowaj do odpowiednich miejsc przechowywania.

Zutylizuj produkty nienadające się do przechowywania.

2. Usuń zabrudzenia stałe Usuń resztki jedzenia z blatów, urządzeń i posadzki.

3. Zbierz akcesoria Zbierz noże, deski, miski i przenieś do komór zmywalniczych.

4.
Przygotuj środki 

i sprzęt myjący
Przygotuj roztwory środków myjących i dezynfekcyjnych zgodnie z planem higieny.

5. Mycie pieców

Nanieś preparat do usuwania spieczeń. Pozostaw na 10 minut. Następnie przeszoruj 

i  zneutralizuj wodą.

lub

Włącz program myjący, jeżeli piec jest wyposażony w system automatycznego mycia.

6. Mycie urządzeń

Nanieś odpowiedni preparat na ściereczkę i przemywaj urządzenia.

Powierzchnie, które mają bezpośredni kontakt z żywnością należy zneutralizować wodą 

zdatną do picia.

7. Mycie blatów Nanieś preparat na ściereczkę i przemyj powierzchnie. Następnie spłucz wodą zdatną do picia.

8.
Mycie powierzchni 

pionowych
Umyj nogi stołów, drzwiczki szafek i pozostałych urządzeń.

9. Mycie posadzek.

Namocz i umyj posadzkę roztworem preparatu chemicznego za pomocą mopa.

Zbierz z niej zabrudzenia ściągaczem gumowym.

Przy użyciu mopa zneutralizuj powierzchnię wodą .

10. Dezynfekcja blatów

11. Dezynfekcja urządzeń

12. Dezynfekcja akcesoriów

13.
Higiena sprzętu 

myjącego

Zbierz cały sprzęt, który używałeś w w/w procesach i umyj go. 

Ściereczki i mopy należy wyprać i zdezynfekować.

Postępuj zgodnie z przyjętą procedurą. 

14. Kontrola Kontrola stanu czystości na podstawie listy urządzeń i powierzchni.

Zabezpiecz żywność.

1. PRZYGOTOWANIE

1.

4. PRACE KOŃCOWE

2. MYCIE ZASADNICZE

Postępuj zgodnie procedurą określoną na etykiecie produktu dezynfekcyjnego.

3. DEZYNFEKCJA
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