
 

POKYNY K ÚKLIDU FARY V NOVÉ CEREKVI 
doplnění pravidel v souvislosti s COVID-19 

Vzhledem k zajištění vyšších hygienicko - protiepidemiologických opatřeních stanovujeme 

podmínky k řádnému úklidu prostor po akci/pobytu. Jejich dodržování je závazné pro 

všechny pobytové akce včetně akcí jednodenních a jsou za ně zodpovědní vedoucí pobytu. 

 

Na počátku pobytu: 

 je vedoucí pobytu (skupiny, tábora) seznámen se  základními informacemi:  

- smlouva o ubytování, ubytovací řád,  

- pokyny k úklidu,  

- umístění hlavního uzávěru vody, elektrické energie,  

- představení jednotlivých místností – další nezbytná upozornění 

- předání klíčů 

Po skončení pobytu je nutné: 

 zamést (případně vysát) a setřít všechny užívané podlahy (desinfekční prostředkem Savo či jiný 

druh) a povrchy na vlhko; koberce vysát; 

 vysypat odpadkové koše – dbát na správné třídění (popelnice jsou na dvoře nebo v blízkosti 

objektu), do košů dát čisté pytlíky na odpad; 

 umýt řádně nádobí a vrátit zpět do požadovaných kuchyňských skříněk a šuplíků, používané utěrky 

dát na botník ve vstupní chodbě; 

 v kuchyni ani v lednicích nenechávat po sobě žádné potraviny, lednice je třeba vypnout, vytřít a 

nechat pootevřené, varné konvice nenechávejte v zásuvkách; 

 veškerý nábytek, případně sportovní věci a další je třeba vrátit zpět, kde byly, židle v kuchyních 

dejte na stůl; 

 sejmout používaná prostěradla a dát je na botník ve vstupní chodbě; 

 v místech sociálního zařízení umyjte umyvadla, záchody, sprchové kouty čisticími prostředky 

s dezinfekčním účinkem (Domestos, Savo nebo jiný prostředek), nezapomeňte na umytí zrcadel 

 Na závěr úklidu, prosíme, o setření povrchů stolů, kuchyňských skříněk,  židlí, vypínačů a klik 

dveří desinfekcí (anti-covid), z důvodu trvajících zvýšených epidemiologických opatřeních. 

Nezapomeňte na dostatečné větrání. 

 

Při úklidu používejte osobní ochranné pomůcky (jednorázové rukavice apod.) a dbejte 

na bezpečnost práce. Na případnou nutnost doplnění úklidových prostředků 

upozorněte správkyní: paní Hánovou. 

 

TÍMTO PŘEDÁTE OBJEKT ŘÁDNĚ UKLÍZENÝ DALŠÍ SKUPINĚ, DĚKUJEME ZA 

RESPEKTOVÁNÍ A OHLEDUPLNOST VŮČI DRUHÝM UBYTOVANÝM.                                                                       


