Cleaning Checklist
Κουζίνα
❑

Μπάνιο

Αναπλήρωση στα βαζάκια (ζάχαρη

❑ Αντικατάσταση χαρτιών υγείας.

λευκή, ζάχαρες καστανές,

❑ Αντικατάσταση – αναπλήρωση

ζαχαρίνες)
❑ Τσάι, Nescafe, Κάψουλες espresso
❑ Μέλι, βούτυρο κλπ
❑ Αλλαγή Σακούλας κάδου

απορριμμάτων
❑ Αντικατάσταση πετσέτας κουζίνας.
❑ Τοποθέτηση Πιάτα, ποτήρια

κουταλιών κλπ στην πιατοθήκη.
❑ Έλεγχος εσωτερικά της κουζίνας και

καθαρισμός εάν έχει χρησιμοποιηθεί
❑ Καθαρισμός ψυγείου και

τοποθέτηση σφραγισμένων
εμφιαλωμένων νερών μικρών
Ψυγείο εσωτερικά: σαπούνισμα
εσωτερικά με σφουγγαράκι,
πέρασμα με στραγγισμένο πανί.
❑ Καθαρισμός Μηχανών καφέ από

άλατα.
❑ Ηλεκτρικές συσκευές: πέρασμα με

υγρό πανί εξωτερικά
❑ Πάγκος κουζίνας: πέρασμα με υγρό

πανί τις επιφάνειες και τα
αντικείμενα.
❑ Εστίες ηλεκτρικής

κουζίνας: σαπούνισμα με
σφουγγαράκι και καθαριστικό,
πέρασμα με στραγγισμένο πανί.
❑ Πλακάκια κουζίνας: πέρασμα με

υγρό πανί και καθαριστικό για τα
λίπη, τρίψιμο τοπικά όπου
απαιτείται.
❑ Νεροχύτης: πλύσιμο πιάτων στο

χέρι, καθάρισμα νεροχύτη και
βρύσης.
❑ Ντουλάπια κουζίνας και συρτάρια

εσωτερικά: πέρασμα με υγρό πανί
και καθαριστικό, περιλαμβάνει και
πάνω μεριά, προϋποθέτει ότι τα
ντουλάπια είναι άδεια.

Shampoo, Αφρόλουτρα, conditioner,
σετ σαπουνιών κλπ.
❑ Άδειασμα και αντικατάσταση

σακούλας μικρού κάδου
απορριμμάτων
❑ Πλακάκια μπάνιου και γυάλινες

επιφάνειες: πέρασμα με υγρό πανί
και καθαριστικό για άλατα.
❑ Μπανιέρα -Ντουζιέρα: πέρασμα με

υγρό πανί και καθαριστικό για
άλατα.
❑ Λεκάνη: πέρασμα με υγρό πανί και

απολυμαντικό.
❑ Νιπτήρας: πέρασμα με υγρό πανί και

καθαριστικό για τα άλατα.
❑ Καθρέπτες - Τζάμια μέσα-έξω: με

πανί και καθαριστικό τζαμιών.

Υπνοδωμάτιο

Σαλόνι – Διάδρομος

❑ Τακτοποίηση αντικειμένων:

❑ Καναπές & πολυθρόνες: τίναγμα

Πιστολάκι μαλλιών, σιδερώστρα,

μαξιλάρια & ριχτάρια.

σίδερο κλπ στην θέση τους

Χρήση Ηλεκτρικής σκούπας για

❑ Φωτιστικά: ξεσκόνισμα με στεγνό

απομάκρυνση τριχών και λοιπών

πανί ή φτερό.

(προϋποθέτει ύπαρξη Ηλεκτρικής

❑ Ντουλάπες & ντουλάπια εξωτερικά:

πέρασμα με υγρό πανί. Και έλεγχος

σκούπας στο διαμέρισμα)
❑ Καθαρισμός επίπλου τηλεόρασης

εσωτερικά για πιθανώς ξεχασμένα
αντικείμενα.

και τηλεόραση από σκόνες.
❑ Καθαρισμός κορνιζών και λοιπών

❑ Κρεβάτι: πέρασμα με υγρό πανί των

διακοσμητικών αντικειμένων όπου

επιφανειών του κρεβατιού (ξύλα ή

δεν χρειάζεται μετακίνηση βαριών

μέταλλο), στρώσιμο κρεβατιού,

αντικειμένων

αλλαγή κλινοσκεπασμάτων.

❑ Καθαρισμός Χαλιών με χρήση

❑ Βιτρίνες ή σύνθετο: πέρασμα με

Ηλεκτρικής σκούπας (προϋποθέτει

υγρό πανί εξωτερικά τις ξύλινες

ύπαρξη Ηλεκτρικής σκούπας στο

επιφάνειες, πέρασμα με πανί και

διαμέρισμα)

καθαριστικό τζαμιών τις γυάλινες

❑ Καθαρισμός επίπλων και καρεκλών

επιφάνειες.

που πιθανόν υπάρχουν στο σαλόνι

❑ Έπιπλα, ράφια: πέρασμα με υγρό

(εξαιρούνται λερωμένα υφάσματα)

πανί τις μεγάλες επιφάνειες και
ξεσκόνισμα τα αντικείμενα με
στεγνό πανί ή φτερό.
❑ Ντουλάπες εσωτερικά: πέρασμα με

υγρό πανί, προϋποθέτει ότι οι
ντουλάπες είναι άδειες.
Γενικά (Για όλο το διαμέρισμα)
❑ Πόμολα και πόρτες: πέρασμα με υγρό πανί.
❑ Διακόπτες και πρίζες: πέρασμα με στραγγισμένο πανί.
❑ Τζάμια μέσα-έξω: με πανί και καθαριστικό τζαμιών.
❑ Δάπεδο ή πάτωμα: σκούπισμα και σφουγγάρισμα.
❑ Καλοριφέρ και κλιματιστικά: πέρασμα με υγρό πανί.
❑ Σκουπίδια – ανακύκλωση: συλλογή και απόρριψη.
❑ Παραθυρόφυλλα ή παντζούρια: πέρασμα με υγρό πανί μέσα και έξω.
❑ Μπαλκόνι ή βεράντα: σκούπισμα και καθαρισμός δαπέδου.

Σημειώσεις:
1. Οποιοδήποτε ξένο αντικείμενο (πελάτη) παρατηρείται θα απομακρύνεται.
2. Οποιαδήποτε ζημιά στον χώρο παρατηρηθεί θα καταγράφεται με φωτογραφία και θα ενημερώνεται η
διαχειρίστρια εταιρεία.
3. Ο χώρος μετά το τέλος του καθαρισμού θα παραμένει κλειστός (Παντζούρια, μπαλκονόπορτες, παράθυρα)

