ZAsADY

prcvádění sanroriklidu v pokojích kolejí tjK
Ubytovaný bere na vědomí, že v pokoji, ktený mu byl podle dodatku smlouvy o ubytování vyhrazsnk přechodnénnr
ubytování, je povinen provádět běhý úklid v rozsahu nížeuvedenéma odpovídajícímtypu pokoje. Dále je povinen
pravidelně sledovat, zda nedocháá k neobvyklýmudálosteq např.kzatékání vody stavebními konstrukcemi, k poruchámv
roarodech elektrické energie, jejich nepřirrĚřen ému zahřívání, případně k výskytu neádoucích hmyňch parazitů apod..
\Aechny tyto události je povinen be4podmínečně okamátě hlásit na vratnici, případně vedení koleje.
Ubytovaný zinoveň bere na vědomí, že úklidovéa čistícíprostředky k provádění sarrroúklidu si zajšťuje na vlastní náklady, k
provedení dezinfekce p ouáje v o lně d o s tupné antibakteriální přípravky.
1lbytovatelzajišťuje úklidovépomůcky anářadi(např, smeták,lopatku, košťátko, kbelí! rrnp). Elektrichý vysavač je
zapůjčovrán za úhradu.
Úrna mOe proraíděn vtomto rozsahu:

Denně:

o

vysypat ódpadkový koš do určených popelnic, příp. kontejneru umístěných podle dispoác vedoucímkoleje, odpad

o
.

ádně vyvětrat pokoj

třídit dle druhu

provětrat lůžkovinya uloát je do určenéhoprostoru (skříňky na lůžkoviny,apod.)
v buňkách:
provést základní úklid v kuchyňce, uklidit pracovní plochy a odstranit Ďytky jídel
zkontrolovat potraviny ( eryiračnílhůty, senzorické vlastnosti )
provést ákladní úklid v koupelně a na WC, udržovat čistotu a hygienu poÝ,aždémpouilti

o
o
r

1xtÝfoě:

o
o
o

urnýt podlahu pokoje a balkónu, koberce vylu>rovat

unlýt omyvatelný povrch stolů a jiného nábytku
utřít prach na nábytku a okennímparapetu

v buňkích:

o
o
r
o

urnýt a vyleštit ncaďIo
un]ýt obklady kuchyňky, umývámy, áchodu
un|ýt a dezinfikovat podlahy kuchyňky, urrrývámy,

vydezinfikovatklozetovou

áchodu

mísu včetně sedátka, umyvadlo, sprchový kout

lx měsíčně ( úkony dle týdenního rozrrisu nrovést přiměřeně

.
o
.
l

rorměž a dr{le)

:

vyluxovatlrutrace a čalouněný nábytek
urrlýt dveře, obklady stěn a okenníparapet,
vlh§ýmhadremotřít otopná tělesa, stolní lanpu
ádně unýt podlahu pokoje

v buňkách:
odtwaňt ledničku a ádně ji umýt zevnitř i zvenku

o
r
o

urrrýt povrch kuchyňslcých

sKíněk

řádně urnýt podlahy a obklady kuchyňky, unlývárny, WC, dezinfikovat

Před vystěhováním z pokoje je ubytovaný povinen řádně uklidit a vyklidit pokoj a předat jej proti podpisu pověřeném
pracovnikovi spravy koleje. Závérečnýúklid bude proveden v rozsahu nĚsíčnihoúklidu.

Prohláš ení ub5úoraného:

Beru na !ědomí výše urrcdené zásady aza,nzuji se prorádět úklidvpokojích tak, jak je vnich stanoveno, což potwzuji
svým podtrlisem. Dále se zavazuji, že nejpozději po 3 fýdnech prorrcdu výměnu ložníhoprádla a tímto Ůdy řádně povléknu sró
lůžko,potštář a deku.
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