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Čiščenje predmetov in prostorov v bolnišnici
UDK 614.47:616-081.213

IZVLEČEK. Ciščenje prostorov in predmetov v bolnišnici je temeljno opravilo,
ki mora biti nepretrgano in načrtovano
glede na dnevno, tedensko in mesečno
zaporedje delovnih nalog. Za čistočo
prostorov in predmetov veljajo najstrožja
(aseptična), manj stroga in običajna merita. Opisana so temeljna načela čiščenja,
čistilna sredstva in pripomočki ter proces
čiščenja in razkuŽevanja. Podrobneje je
opisano čiščenje sten, stropov, talnih površin, oken, svetlobnih teles, predmetov in
površin, 'ki so barvane z oljnato barvo,
lakirani aU kromirani; prav tako tudi čiHenje umivalnikov, kopalnih kadi, stranišč, oblazinjenih predmetov ter priprava
in shranjevanje čistilnih in delovnih pripomočkov.

CLEANING OF THE HOSPITAL FA-

CILITIES AND EQUIPMENT. Cleaning
ol the hospital lacilities and equipment is
a basíc, continuous duty carried out according to the daily, weelsly and monthly
schedule. To maintain the required cleanliness-'ol the hospital lacilities, lurniture
and equipment, the sanitary measures, either the most rigorous ones, the less strict
ones or the te standard ones should be
taken. The basic principles governing washing and disinlection are presented and
the cleaning materials are descriebd. Cleaning ol walls, ceilings, Iloors, windows,
lamps and other items protected with oilgloss or chrome finish, and washing ol
wash basins, bath tubs, toilets and upholstered furniture is described in detail and
the preparing and sto ring ol cleaning materials is presented.

Oiščenje in vzdrževanje rp['edmetov in prostorov je glavno opravilo, da dosežeano higieno in ostočo. S čiščenjem odrastranjujem.o vidno in nevidno nečisvočo, v kateri se Z&kžujejo klice, 'Obenem pa 'Ohranjamo trajnost prostorov in
predmetov. S tem preprečujemo okužbe in zagotavlja:mo UiSlpešnostzdra'Vstvenih
dej:awnosti, kotsta zdravljenje Íin zdraV1stvenanega bolnika. úiščenje mora biti
kontinuiran rin programiran delovni proces po ur1lh, dnevih, tednlh in meseoih.
Olede na vzdrževanje zahtevme in zaželene rogienske rravni 1oOimo:
A. Aseptična področja - tu veljajo najstrožji higienski kriteriji, ker je možnost šrirjenja okužb največJa: sobe, porodne I~obe, sterilizacija, oddelki za zdravljenje opeklin, otroški oddelki, oddeJki za mtenzivno nego m terapijo bolnikov,
kj'eif se zdravijo nedonošenčki in novorojenčki, oddelki za herrnO<liJalizo
ter bolniški oddelJci, k:Jerse zahtevajo aseptlični deloVlllipogoji.
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B. Higienska področja - tu veljaja q.rugi manj strogi kriteru}i za vzdrževanje čistoče predmetov in prostarov: bolniške Isabe, Isani:tami pmstari (umiva1nice,
kapalnice, stranišča), fekailni.wiv, prostoru za diagnastika Íin terapi:jo,čajne kuhinje, centra1ne kuhinje, čakaJ.nice, pramice, Sil'oostva za prevlOz čiJsltegain nečiSltegamateriala itd.
Poostren nadzor nad čiščenjem in vzdrževanjem pa je patreben v zdravstvenih delavnih mgarui.zacijah v nas1edn!iih delavnih prostarih: stranišča, kapaJ1nice, umivalnice, fekalni i:zJ1ivi,prevezavadnice - ambu1ante, pra1nice, prostari, kjer se zbiraja smeti, umazana perila in drugi material, ki bi lahko biLi vir
okužbe. Podobna je patrebna nadzairOlvati vse pripamačke za čiščenje: stroje za
čiščooje, transportne vozičke za ,ěi:ste!in umazane predmete ipd.
ZaTaJilivse pagostejših a1imentamih zastrupitev morama neprekinjena nadZJorovaJtihigieno v centraJ1nihkuhinJah, mlečnih kuhinjah, ča:jnih kuhinjah in drugih obratih družbene prehrane.
C. Navadno higiensko področje: tu veljajo običajni kriteriji za oisto predmetov :řn prostorav: oSlkrbavailli P11Ostoú, upra:vni prostari, tehničrui prostam
zdraV'stveni:hdelovni:h OIl'ganizacij.
Navedena razdeHtev nam pomaga pn organizaciji čiščenja, ki mora biti ekonomična, racionaIna in tako načrtovana, da sa vsi, ki apravljaja ta delo, enakome1"llaabremenjooi in da sn pri čiščenjuzajeti vsi predmeti in prostori.. Tisti, ki
naidz()[llje in arganizira čiščenje in vzdržeVaďlje,_illoravede1li:
-

kaj očistiti
kje očistiti
nakakšen način
s kakšnimi sredstvi.

Ciščenje mora biti razparejeno rÍinnačl'tovano na:
- dnevno zaporedje delavnih nalog za posameznika in skupine ter
- tedensko zaporedje delovnih nalog za pasamemrlka !inskupine ter
- generalno - temeljito čiščenje za posameznika in skupme.
Prastare azirama predrnete, ki jih želirna 'Očisti, laOi.rna glede na stopnjo
umazanosti:

1. mmj urna:zane površi:ne iIIlpredrneti (stene, stmpi, nrnarice, vrata okna
ipd);
2. uma:zane površine in predmeti (bolniška pos!telja, \lise delovne površh1e,
čajna kuhiinja, pralnica ter drugi pripomočlci, ki jih uporabljamo pri. umazmih
delih);
3. pogojno za okužbo nevami predmeti in prostoci (fekalni iz1ivi, sanitami
proSltori in vsi proometli in prosrtori, k!jer imamo opravit s kužnim materialorn).
Da začnemo pravi1na čistiti, moramo upaštevati vsa naV'adila a higieni rok.
1. ~oke siÍumivamo:
- ob pričetku 's~užbe;
- pred <Jelomin po opravljenem delu;
- po· uporabistranišča;
- proo opravili s hrano Mlpo njih.
2. ůistiti zaČ11emopo točno dolačenOO1programu.
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3. Pred pričetkJom dela pripravimo prJpomočke za aščenje in poskrbimo za
prllivi1ln'O
p11ÍPfavOosebe, kl bo opraV11j:aJ1a
tako dela (zašóitna 'Obleka, rokaviee,
obutev).
4. Predrnete in pl1ast'Orečistirna najprej manj umazane, nata pa prehajarna
k bolj umazanim, da ne širirn'Onečistače in mÍ!kiJ:1abav.
5. Samtarne pavršine (stra:nišča tn fekaJ1niizMy) 6istima vedna looeno ad
drugih prastarov.
6. Pri vsehoiščenjih uparabljama mokra čiščenje: dve vedri in čistilne krpe.
V d~e vedri, ki se lačÍJta po namembnosti, nalijema tapla ",ada (40-500 C); v
enem vedru dodlliffia vadli detergent, v drrugem puSltima 'čista vada. Krpa namačimo v vodo z detergentom, avijerna 'Okalí nastavkaza pomivanje in očistima zaželena površino taJ aU stene. Uparabilja:no krpa izplaJmema v vedru 's čistlOvada.
Ožeto krpo namočima v vedro z detergentom ter pamivamo po ,istem postopku
do konea. Enak postapek uporabimo pti izplaiIDovanjudetergent a - takrat irnamo v abeh vedl'ih čista tapla vodo - in pti razkuževanju, lm imamo v enem
vedru razkužila (v'Odna raztapina), v drugem pa čista voda.
7. Prah s preqmetav in pavršinbrišema vedna z makra krpa.
8. Pa Visakemdelu je pOltrebno očis,nitiin pospraviti pripomačke za čiščenje,
da le-timso vir okuŽ1be.Zata je potreben posebej dOiločen prostor, kjer pripomačke ,inoisti1a shranjujema 'Pa naČÍnu uporabe ~n namembnosti.
Ker ima oseba, ki je zadolžena za 9iš~enje, pni prepreoevanju okužb eno
najvažnejših nalog, od nje pričakujemo:
asnave znanja a asepsi;
- znanje a zdmvjlll (kal\'o zdravje krepimo in ga ohranjujema);
- osnovno znanje o gospodiJnjiskihdelih;
- obOutek za red inčÍstočo;
- sposobnost za raí'Jdelitev dela po nujnosti in namembnosti;
- varčen odnos do pl'ipomookiov za delů in do predll1letov in prostorov, ki
jih čisti ter
- human odnos do bol nikov in sodelaveev.

Čiščenje in čistilna sredstva

Voda je Osnavno čistilnosredstvo, ki ji dodajamo detergente in druga čistila, da laže in temeljiteje odstranimo neoistočo, v kated so mikrobi, ki bi lahka
povzrači1i okužbo.
Čistila la:hko upora:bljamo Isamostojno aH pa :kot vodnO' ra:lJtOiP,ma.
Z njihavo POilIlOČjOsi olajš3IIIlo čiščenje, obenem pa j,ih uporabljamo za vzdrževanje
predmetov in prosltorův, kar pomeni daljšo upombnoSít.
Čistilni pripomočki so pomagala, kl nam omogočaja lažje, temeljitejše čiš,čenje:
- vozički,s ,lm,terimiprevažálmo Oi'Sltiiila
inčistiJlne pripomočke;
- vedra in lópate, ki 00 ilahko iz pocinkane pLoooVlÍJne,
emajHrane aH iz
trdih plastičnih mas;
- krpe, kiso bamba:žne, 'vileda krpe, k:i vzJdržijo ku'h:anje in razkuževanje;
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- nastarvki za pol11livanJetail iz ,k1ovineam lesa;
- stroji za pomivanje tal.
Posebno pozmuost moramo posvetiti čistilnim krpam. Praviloma morajo
biti iz 'bombaža, da se po upora!bi prekuhiajo ďn avtoklavirajiQ. Za vsak prostor
~SjObe,strarnišča, kopalnice 1td.) se uPQrabljasveža 'k!rpa; ZJla:SJti
moramo paziti, da
se krpa za pomivanje tal ne uporablja v bolniških sobah, nato v siranišču ali obratno in da SJepo uporabi prekuha in avtoklavira.
Pti čiščenju prostorov se držimo načela:
- iQd zgoraj navzdol;
- od manj umazanega k bolj umazanemu.
Ciščenje stropov in svetlobnih teles
V veči:ni zgradb, kjer so bolll'ilki,so stropi prirejeni Itako, da jih lahko mokro
čistimo. Glede na zahtevnost hig:ienSik1ih
menil čistírno strope, svetLla in klimatske
naprave v:sak dan aU tedensko z nastavkom začiščenje, ov~tim s oorpo, namočeno
v raztopino deter,genta. Uporabimo naOiJndveh veder pti umi'Vanju, izplakovanju
in razkuževalIl~u.
Ciščenje sten
Pti 'čiščeIIljusten uporabfuno načelo ,oveh veder, mehko krpo, da površin ne
poškoduJemo. Če powši:n ~spomočjiQ lestve ne dosežemo z rokami, si pomagamo
z nas1:a'Vkomza čiščenje, ki ima gobo.
Ciščenje posteljne enote
BOIlniško posrteljo, >prciskovailno'Ill!Í2ioÍill pOVITšine,ki Oih uporabljamo za
bomik!a, tla bolniške sobe aH drugega pl1OSI1loratemeLj~to
očistimo 'V:sakič.,ko se
menja bolnik. Takrat moramo tudi l1azkužiJtis sredsltviQmza razkuževanje. Hkrati
zamenjamo pre\l'leke žimnic in g'Umirano platino aJ1ipodloge. Pti čiščenju uporabimiQrtopLovodo z detergentom za gl'obooiščenje, čisto vodo za 'izplalwvaI1je in
l'<akUŽJi.lo.
PiOsebno prev,idno in natančno oms'timo kolesa pTi postelji ali vozičkih
(ali noge), kajti pogosto se tam najbolj nabira nečistoča, če jih redno ne čistimo.
K posteljni enot,i sodi tudi nOČlla omal'ica, servll10a mizica, klubska mizica,
SltoN, jedilna miza in drug:i pfedmeti:, ki jih IUpmablja bolnik.
Ciščenje oken in steklenih površi,!
Picioklnih očistimo naj:prej 1eS\eneokvkje ,in okenske police (lesene, ,}{jamnite,
pločevinaste). ~o je to temeljito očiščeno z \l'odnoraztopi!no deterrgel1lta,se lotimo
ČiiščeIIljasteklenih p'Olvršin.Če so okna divojna, n:ajpl'ej očistÍmo nortranjo stran,
šele nato zunanjiQ,in sicer od zgoraj navzdol. Za 'Čiiščenj'esitekla lahkiQuporabimo
č>is~otopJo vodo ,in nato specialna čistila za steklo. Za bo[j umazane zunanje
ste1clenepo,vršinelahko upora!bHno Ifaztopino detergenta in ,oa:to čisto toplo vodo
ter mehke bombažne krpe.
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Ciščenje ogledal
Površme ogledal najbo1.jeoči:!l1liano
stoplo v'Odo,ki srno j,idodali nekaj špirita
a1i sredstva za čiščenje ogledal, rter mehk,o bombažno krpo. Bovrši:no osvetlimo
s papirjem, jelenovo kožo ali bombaŽllo k!rpo.
Čiščenje radiatorjev
Radiatorje moramo redno čistiti, ker se med rebri nabira pTecej nečistoče.
Prah, ki se UlSedana radia:lIorje porimi,k!o le-4i grejejo, povzmča [slab [in 5uh
zrale ČJiJ&timo
jih z mO'krO' krpo, ovito okoli lesenega drža!la in namočeno v ra2Jtop~no detergenta. Enako umijemo tudi steno za radiJa,torjem.
Čiščenje talnih površin
Ker uporabljamo za ta1ne površine ra2JliČIlema:teriale - keramične ploščice,
pla:stiČlle snoví in druge materia:le, moramo prl organiziranju čiščenja upošteVlati
l8lStnosti tm, njihovo vzdržlji"VolStin občUltljivost .za čistilna sredstva in metode
vzdrževanja materiala. Ker 80 ta1ne površille ,tiste, ki jih na:jvečkrat dnevno pomiV!amo, hi nepra~lno ramooje z n}imi lahko povzmoilo veHko ekonO'msko
škodo. Nepogrešlj,i'Voje na:čelo »dveh veder in treh krp«:
- vedro za čisto vodo z detergentom;
vedro s čisto vodo (ena:kO'pm izplakov3Inju lÍn razk:užev3lllljru);
- krpa za detergent al:i gIlObo \.1illrivanje;
krpa za izplakiovanje in
krpa za razkuževanje.
Čiščenje predmetov in površin, ki so zaščiteni z oljnato barvo
Ta:ke predmete a:lipO'vršineQj,'stimoitakO,da najprej ods1Iranimoprah z vlažno
krpo. Mastne madeže odstranimo z Vlodno J:"aztopinodetergenta aIi drugega primernega čistila, k,i ga moramo nato splakJnitJis čisto vodo. Pri čiščenju takšnih
površ.in nďJkoline uporabljamo krt!ač a1imOOnih'mst:i!l, da ne naredtimo raz v gladko
plaSltbarve, v katerlh bi se nabka1a nečiSltoča.
Čiščenje lesenih lakiranih površin
NajvečkJrat 1810 leseni predmeti 'lakirani; čistírno jih z mehko vlažno krpo
in ra2Joopinodetergelllta aIi drugimi, pOlSebejza to pl"imernimi čilStili.Tako očiščeno
površino splaknemo s čisto vodo in osušimo s l~uho krpo.
Čiščenje kovinskih lakiranih površin in predmetov
Pn čiščenju 1:eh uporablj1amo blago raztopino dertergenta aLi primernega
čiiS!1li1a,
vla~o krpo, da ne zamakamo stičnih delov in ležajev kovinskih pred246

metov, !ci
čiščenju z
suho krpa.
namažema

jih čistima. Voda bi povzračiila Ll"javenje.fuedmet pa mehaničnem
detergentam aU či:sti1am splamema 8 čista vada m osušima s čista
Vozičke, stajala in podobne pl'edmete v ležajlih čislti:martako, da jih
po Oiščenju s 8trojnim oljem.

Ciščenje nitrolakiranih predmetov
Tako lakirani 8'0 pl"edvsem pohištveni predmetIi (narkotične OffiaJ."e,pisaJne
mize, sttajep.isne mize). Tá!ci predmeti ,51'0 vv;ečini lakirarn stanka plastja nitralaka, Id je brez barve, zata vkmmo naraVillŮ11astlesa. ůiščenje je zato zela 'Ob·
ootiI!jliva,'kajti želimů ůhraniti p1'V1otenv;j,deztakega p'Ohištva. Za óiščeIllje takih
predmetov uporffbljamů mehke krpe, da ne bi ranili lakiranih površin. Ce ,imama
!I1IavOIljůblaga mstila za te predmete, !ci obonem tudi šoitijo take površine, jih
nanesemů nakirpo :in nato 'Osušima s suha mehka krpa.
Ciščenje kromiranih in nikljanih predmetov
Predmete, ki sů lakirani in nikljani, pů izpiranju v blagi raztapini detergenta
posušimo s suho [Qrpa. Pri tem lah:kiauporablja:mo posehen kI!Om prašek, da odstranimo madeže, kl jd.hdrugače ne moremo od~1"amti. Skrrbeti je ,treba, da 8'0
taki predmeti shranjeni na suhem.
Ciščenje eluksiranih in poliranih alumini;astih predmetov
Za take predmete upora:bljamo vlažno krpa, !1UliIIliOČenO
v blaga ramapinů
deil:el'genta. Nal'a jih temeljita ob:nišemo s subo mehko krpQ, dia na njih ne
puščamo vodnih kapljJÍC,ki hi povzročale, da bi aluminij oksj,diraa.in pušča1 madeže. Ce Mstanejo taki madeži, jih adstranima s kl'Om praškom, zaščitmma pa
s pasta za polimuje. Nikoli ne up011abljamo močnih čistil aH praškov, ki hi lahko
povIšma takih preclmetov ranili, tako da bi nal~ale raze, kjer hi se zadrževala
nečÍ;stoča.
Ciščenje predmetov in površin iz ultrapasa
Tudi pci teh predmetih in površinah moramo uporab1Jatičiste in mehke krpe,
dia z briisanjem ne hi
površdnlinaredtHiprask, zarez, v katerih hi se n3l11ů
nabírala
umazanija, obenem pa take powšine ne dajejo več estetskega ,~deza. Za óščenje
uporabljamů blaga raztopina detergenta
mehko krpo. Po tem čiščenju moramo
detergent še splakffiti z vodo, natů pa še OS/UšiJ11i
s SlIho mehkiO,krpa aU papiJijem.
Stme madeže maščabnega izvara očÍJSltimoz m~lnioa, alkoholam 'a1i Ibencinům.

na

m

Čiščenje gume, podolita, linoleja
Take powšine iz gume, podlO!litaa1i ilmnolejačistíma Iin vZJdržujemo IS ,toplo
voda in detergentam in grobirrni lmpann. Pazima, da nam voda ne zamaka in
uhaja pod gumů aH !linalej, kar Ilahků razk1'O'j'ilepila, talm površiÍne adlsrtopijo in
247

na nevidnih mestih se naibira nečistoča. DetergeIllt moramo dobro izprati in po
potrelbi rtako površ.ino zašči6t1i s p3lSltoali nrlekom.
Ciščenje teraco tlaka in marmornatih plošč
Teraoo tlak in marmomate p!lošče ČiÍist:iJmo
z l'aztop1no detergenta močnejše
koncenJtracije, ker se v porah tlaká hitreje nabira nečistoča. Pri tem lahko uporabljamo mehko krtačo. Detergent po uporabi dobro izplaknemo' in uporabimo še
sredstva, ki takim površ'inam dajejo Stjaj in šóitijo kamen.
Keramžčne ploščice
Keramične ploš6ioe očistiJmo s toplo 'Vodo in detergenNm, aI1ipa za čiščenje
madežev uporabljamo pOiSebejza:nje pripravljena čistila. Tum ta sredstvra moramo
ízpratliiJll uato površine Ízsušiti z mehko subo krpo ali s papirjem.
Ciščenje oblazinjenih predmetov
Blazine za vozičke, previjalne mize in podobno 'čistimo s toplo vodo, ki ji
dodamo raztopino detergent a in gl1obo k11po.Ko to izmijemo, blazino še osušimo.
Po potreN redno tudi 'Zlamenjamo prevleke blazi:n, če so '1e.,teoblečene. Pri tem
je potrebno slcrbeti tudi za kolesa vozičkov, ·da ISena njih ne nabira umazanija,
zato jih redno či;stimoter jih od časa do 'Časa namažeme '5 strojnim oljem.
Ciščenje žimnic
Ker je vedno mooj moooostli, da bi taike in 'P0dobne predmete čÍ!stňlína prOlStem, jih čistírno v Pr,OSltoru, kjer so. PreV'leke žimmc rednŮ' menj llil1lJoza vsakim
boIn:ikiomin po potrehi. Jogi žimnřce čistírno z detergentovo peno in gobo.
1

Ciščenje preprog
Preproge dnevno sesamo 's sesalcem za prah, po potrebi jih očistÍmo s peno
in jih vslaj enkrat letno oddamo v IkemiČ!no,čiščenje.
Ciščenje umivalnikov
Umivalnikom, na katerlh je običajno vetiko bolezenskíh klic, je treba
posvetiJti posebno pozO!nost, enaOOokopalintikadi in straniščm školjki. Umi'Va:lniki
so ,iz razLičnega matelfiala; najJdea:lnejš,iso umi'Vai1:niki
iz porcelana z zaobljenimi
roborvi, !ci morajo biti dovolj gloíboki, da voda ne Škll(i)piv okolico. Pri čiščenju
s ČlÍsticlnrim
SredSlt'VOffi
in krpo je treba dobro očistiti tludí zunanje pov,ršine umivalmka in sifon, kJi gadezinfioilfanlo z raztopirn!O:lclorovega preparata vsaj enkirat
tedensko. Vedno razkužimo tudí pipe.
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Ciščenje kopalnih kadi in tušev
Ciísltimojih V1Salci dan s čLstiílnimslredstvom za kopalne kadi, pred uporabo
in po uporabi jih tudi razkužujemo. Z drgnjenjem je treba natančno očiSltiti
površme k!OpaJne kadi (kjer se rade pojaJVjjo razpoke v emajlu), zlaJStirobove,
sifon in pipe.
Ciščenje stranišč
StmnišČllOdesko in straniščno školjkočistimo ,s č:itsitilnimsredstvom in krpo
od zunanje površine na rob stranišone školjke, oato notranjost. Straniščno desko
očistimo z novo krpo: najprej zgomjo površino deske in bpo zavfŽemo, nato
spodnjo s'tran in krpo spet za:vržemo. Praviloma razkužujemo stranišče z brisanjem površine s čisto krpo, namočeno v razkužilo po istem postopku, kat čistírno.
Priprava in shranjevanje

čistilnih pripomočkov

NaViadno se uporabljajo v zdravstvenih organizacijah vozički za prevoz pripomočkov za čiščenje, na katerih si číistilka pripravi čisti1na sredstva, čiste
krpe, prastične vrečke za pobiranje smeti, vedra, nastavek za mokro čiščenje
tal, smetišnico in omela. Za113diraoionaiizacije dela se priporoča uporaba veder na
premičnem podstavICIUna 'k:olescih.
Delovni pripomočki

Pred pričetkom dela je potrebno, da se čistilka (pobiranje smeti, umazanega peI1ila, číiščenje stranišč, kopalnic, urnivalnic) ustrezno zaščiti s primernim obuvalom, zaščitno obleko, rokaV1icami. Seznanjena mora biti z vsemi
higienskrimi načeM (čiščen,je po sistemu dveh veder, pravilno uporabo krp, pravi1filimravnanjem z umazaniani pripomočki za delo, pravilnim ravnanjem z drugimi predmeti za čiščenje). Posebno pomembno je ravnanje z umazanimi pripomočki za delo. Umazana vedra, vozičke, nastavke za čiščenje mora po uporabi
očistiti s čistJilnimi sredstvi iÍl razkuŽJiti(vedra, krtače za Točno in strojno čiščenje
tal se morajo avtoklavirati!). Krpe še isti dan nesemo v pralnico. Umazane
krpe ne namakamo v razkumo in jih nato zopet uporabimo. Krpe pred pranjem
dezinfiairamo, kadar z njimi čistirno zelo okužene predmete (okužene nočne posode, stranišča, kopa1ne kadi ipd.). Omel a, metle ter sesa:lnike za prah v bolniških
prostorih ne smemo uporabljatJi, ker z njimi dvigujemo krah, v katerem se zadržujejo bolezenske klice. Vsi pripomočki za čiščenje morajo biti pravilno shranjenim vzď:rževaniv posebnem prostoTU, ki se deli na čisti in nečisti del. V čisitem
dellu se shranjujejo čiste krpe, zaščitne rokavice, krtače, na~tavk:iza čiščenje,či&tila
in raz,klužiIa;v nečistem delu pa je izliv z vrooo in hladno vodo ter izlakovalnik za
izlivanje umazane vode. Na zalogi se shranjuJejo plastične vrečke za pobiranje
urrnazanega periJIa, smeti, umazanih krp, toaletni papir, paprimate brÍ:SJače,,čistila,
bombažne krpe in vHecla krpe.
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