Příloha č. 3 k Domovnímu řádu:
PRAVIDLA PRO ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V KC
Azylový dům je kolektivním zařízením, proto je důležité dodržovat základní pravidla osobní
hygieny.
Komunální odpad je nutné třídit do popelnic a kontejnerů na tříděný odpad, umístěných na
uzamykatelné zahradě.
Ve všech společných prostorách (vnitřních i vnějších) azylového domu uživatelé udržují čistotu
a pořádek. Prostředky na úklid těchto prostor zajišťuje zařízení a jsou uloženy v úklidové
místnosti. Provedení úklidu nahlásí službukonajícímu pracovníkovi.

Hlavní zásady
•

úklid se provádí každý den dle rozpisu, který je umístěn na nástěnce v chodbě,

•

čas úklidu je přizpůsoben potřebám uživatelů - doporučeno mezi 20 a 22 hodinou,

•

úklidové a desinfekční prostředky poskytuje KC,

•

v případě odjezdu uživatele, který má dle rozpisu úklid společných prostor, vzniká povinnost,
zajistit úklid jiným uživatelem (toto činí sám uživatel a jméno zastupujícího nahlásí
pracovníkům),

•

v případě nemoci či jiné překážky (např. nemoc dětí) může pracovník zařízení změnit pořadí
uživatelů, kteří úklid provádí,

•

z úklidu společných prostor jsou osvobozeni uživatelé nemocní, ženy v rizikovém
těhotenství, ženy před porodem (třetí trimestr) a v šestinedělí či uživatelé, u kterých jsou jiné
opodstatněné důvody (alergie na dezinfekce a úklidové prostředky, ekzémy,...).
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BĚŽNÝ
•

K A Ž D O D E N N Í

ÚKLID

udržování čistoty a hygieny po celý den ve všech prostorách azylového domu s důrazem
na toaletu a koupelnu

•

zametání a následné vytírání podlahy – koupelna, toalety, chodby, schodiště, předsíň

•

zajišťování čistoty v úklidové místnosti

•

zajišťování čistoty v prostoru pro kuřáky – ve venkovním prostoru zahrady

•

zajišťování úklidu zahrady vysbírat papíry, nedopalky cigaret či jiný odpad. Běžný úklid
venkovního prostoru (hračky, sníh, listí, spadané ovoce).

•

zajišťování pořádku v blízkém okolí budovy (chodníky, okolí popelnic a kontejnerů na
tříděný odpad)

•

v zimním období úklid sněhu na chodníku před budovou.

Za pořádek ve všech společných prostorách včetně zahrady zodpovídá uživatel, vykonávající
daný den úklidovou službu.
N E D Ě L N Í

GENERÁLNÍ ÚKLID

k běžnému úklidu je povinností služby zajistit následující:
•

umytí parapetů a povrchů, které jsou umístěny v prostorách chodby, koupelny a WC,

•

umytí dveří ubytovacích jednotek, rámů, klik,

•

umytí okna na chodbě,

•

umytí a vyleštění zrcadel,

•

utření prachu ve všech společných prostorách,

•

udržování čistoty osvětlení,

•

údržba schodiště,

•

úklid prostoru určeného pro sušení prádla.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO ZÁSAD VEDE K PORUŠENÍ DOMÁCÍHO ŘÁDU A BUDOU
VYVOZENY PŘÍSLUŠNÉ SANKCE.
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