
Moment oczyszczania 
 
  Przy oczyszczaniu praca musi być wykonana w określonym porządku. Może to 
ulec zmianom w zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz  rodzaju  sprzętu i  
urządzeń które się będzie  oczyszczać.Należy zawsze  zaczynać oczyszczać. 
Należy zawsze zaczynać oczyszczać  mechanicznie  zanim użyjemy środka  
czyszczącego.        
   Prace oczyszczające należy obowiązkowo sklasyfikować  w 10 punktach. 
Jeżeli spojrzymy bliżej na to  to podział  ten jest  całkowicie naturalny jeżeli  
możemy przy  nim osiągnąć  całkowicie  doskonały sposób oczyszczania. 
 
 Następowanie mmentu pracy jest pospolite przy mokrym oczyszczaniu ; 
                     

1.  Prace przygotowawcze 
2.  Wstępne zmywanie  
3.  Skrobanie podłogi 
4.  Stosowanie środka czyszczącego / piana / 
5.  Mycie ręczne – osuszanie 
6.  Spłukiwanie 
7.  Suszenie 
8.  Dezynfekcja 
9.  Prace zakończeniowe 

             10.   Nowe spłukiwanie 
    
      
  Omówione zostaną teraz poszczególne  momenty oczyszczania z dodatkowym 
naświetleniu . 
      
        1 . Prace przygotowawcze  
   

a. W pomieszczeniu w którym będziemy  używać środków  chemi- 
cznych  / czyszczących / nie może być opakowań po  artykułach 
spożywczych. Jest to obięte przepisami przemysłu spożywczego. 
 
 

b. puste pomieszczenienia po stojakach, skrzynkach wózkach i 
paletach których nie oczyszcza sie na  miejscu . 
 

 
c. Sprzęt produkcyjny  wrażliwy na wilgoć  przykrywa sie przyd  

Oczyszczaniem plastikową folią.  Zdejmuje się ją  po 
zakończeniu czynności  oczyszczających. 



                 d..  Kartony , etykiety,  pozostałe opakowania itp umieszcza się w 
                       suchym miejscu lub przykrywa się szczelnie  jeżeli pozostają 
                       w pomieszczeniu gdzie wykonywane są prace  oczyszczające. 
 
 
     2. Mycie wstępne  
                   

a. Wykonuje się  wężem wodą pod ciśnieniem  
 
b. Temperatura wody nie może być wyższa jak  40 C, dlatego  że 

reszta  proteiny /białka/ nie może koagulować się  /krzepnąć/ 
co blokuje początek oczyszczania. 

 
c. Mycie wstępne wykonuje się  po to aby usunąć duże zanieczy- 

szczenia i wzruszyć do czystości powierzchnię 
      
 
     3. Skrobanie podłogi 
 

a. Zanieczyszczenia po produkcyjne  który  pozostały na podłodze 
usuwa się za pomocą  gumowego skrobaka 

                   
b. Mycie wstępne wodą podłogi wykonuje się jedynie w nieprzystę- 

pnych  miejscach np  pod maszynami. 
 

c. Nigdy nie należy skrobać ani spłukiwać zanieczyszczy- 
szczeń do ścieków wodnych i rynien.  

 
 
    4. Stosowanie piany jako środka czyszczącego. 
 

a. Jako środek czyszczący możemy użyć piany .Piana ma taką  
stabilność  / zdolność pszyczepiania/, że leży jeszcze określony 
czas  również na powierzchni prostopadłej.    

 
b. Nie nakładaj piany na dużą lub kilka powierzchni w tym samym 

czasie / patrz ”Zmywanie”/. 
 

c. Piana położona na powierzchnię narzędzi  wchodzi wszędzie. 
 
d. Dozowanie środka oczyszczającego należy stosować zgodnie  z 

przepisami. Wyższe dozowanie nie daje lepszego efektu lecz 
odwrotnie uzyska się negatywny rezultat. 



     5.  Ręczne mycie    -   osuszanie 
 

a. Ręczne mycie musi być zawsze  wykonywane czystymi przybo- 
rami i jednorazowymi szmatkami. 

 
 

6. Spłukiwanie 
               

a. Piana ma skuteczne działanie najmniej 15 minut przed  
zmywaniem. Całkowite spłukiwanie powinno być zakończo- 
ne  1 godzinę po nałożeniu piany po to aby uniknąć nalotu.   

               
b. Przy spłukiwaniu powierzchni prostopadłych odległość 

między strumieniem a obiektem powinna być krótka.. 
    

c. Przy spłukiwaniu powierzchni prostopadłych odległość 
między strumieniem a obiektem powinna być krótka. 
Nachylenie strumienia powinno być bliskie 90 stopni. 

 
             d.  Temperatura wody powinna być dopasowana do chemiczne- 
                  go wsadu oraz zalezności rodzaju środka czyszczącego 
                  który używamy. 
           
   7.   Suszenie  
  
                 Po spłukiwaniu umieszcza się oczyszczany obiekt jeżeli to 
                 możliwe w miejscu osuszanie powietrzem. 
                 
                 Oczyszczone  wyposażenia produkcyjne nie  można  
                 suszyć szmatami 
 

8.   Dezynfekcja 
 
             Przy dezynfekcji bardzo ważne jest aby dawkowanie/ dozowa- 
             nie / wody było zgodne z zaleceniami. 
 
9. Prace zakończeniowe 

 
a. Po umycju i oczyszczeniu / spłukaniu/ urządzenia, ewipunek 



      ruchomy ustawia sie na stałym miejscu. 
      Pomieszczenia w ktorym przeprowadza się oczyszczanie oraz  
      środki do tego służące muszą po zakończeniu pracy być  
      czyste i pozostawione w ustalonym  porządku. 
 
b. Sprzęt do czyszczenia  musi odpowiadać ustaleniom dostawcy. 
 
c. Zła pielęgnacja pogarsza i utrudnia wykonanie prac czyszczący 

przez  pracowników. 
 

d. Większy serwis warsztatowy. 
 
 
   10.   Nowe spłukiwanie 

 
       Przepisy  nakazują że spłukiwanie po dezynfekcji należy robić          

                  bezpośrednio przed rozpoczęciem produkcji. 
 
 
   11. Zasady  higieny  obiektu oczyszczania 

     
         To jest oczywiste że wymaga się  specjalną higienę w pomiesze- 
         niu gdzie wykonuje się oczyszczanie po to aby uzyskać prawidłowy 
         efekt. 
  
        Pomieszczenie do mycia 
            

a. Umywalnia musi być zawsze czysta i posprzątana. 
 

b. Płynne mydło, środki przeciwzakażeniu oraz jednorazowe  
ręczniki muszą zawsze być na miejscu. 

        
c. Nigdy nie blokuj  pomieszczeń do mycia wózkami, paletami 

lub czymś podobnym.  
         
         
        Krany i węże 

a. Krany i węże muszą być  zawsze czyste i po użyciu zawieszone. 



       Drzwi wachadłowe 
 
a. Codzienne oczyszczanie musi odbywać się przy drzwiach  

zamkniętych /podnoszonych lub wachadłowych/. 
            

b. Klamki przy drzwiach muszą być codziennie  czyszczone. 
 
 
       Mycie podłogi 

 
a. Podłoga musi być spłukana tak aby nie była spryskana więcej  

jak potrzeba. Pomyśl o strudze wody będącej na podłodze. 
Jak wielkie jest niebezpieczeństwo wypadku. 

 
 
        Scieki w podłodze, rynny  
              

a. Spusty, ścieki wodne muszą być czyszczone i dezynfekowane 
codziennie. 

 
b. Tam gdzie  jest to możliwe pokrywy i klapy podnieść do 

góry przed przed czyszczeniem. 
 

c. Czyszczenie i dezynfekcję ścieków  należy wykonywać delika- 
tnie i bardzo dokładnie. 

 
d. Zamknij porywę zaraz po dezynfekcji. 

 
              Uwaga: Scieki w podłodze i rynny spłukiwać tak aby nie  
              zamknąć wlotu. 
            

 
 

 
 
 
 
                   
                   



Co należy pamiętać przy oczyszczaniu ?     
           
       Zawsze jest dobrze zredagować  zasadę : ” Pamiętaj – o tym że .…”            
       co pomoże zapamiętać  
     

- osobista  higiena jest również bardzo ważna przy pracach  
czyszczących. 

 
- zawsze używaj prawidłowych ubrań roboczych i 

potrzebnego sprzętu ochronnego, 
 

 
- dodawać i stosować środek czyszczący prawidłowo.  
 
- postępować zgodnie z rekomendacją skutecznego czasu dla  

środka czyszczącego. 
 

-    zawsze mieć prawidłową temperaturę wody, 
      

- wyszukaj gdzie znajduje się wrażliwy i krytyczny punkt  
     czyszczenia 

 
 

- moment czyszczenia musi być realizowany w określonej 
kolejności, 

 
- wyposażenie do czyszczenia musi być utrzymane w idealnej 

czysto- 
ści  i przechowywane w ustalonym miejscu. 

 
- zawiesić do góry wszystkie węże po zakończeniu pracy. 

 
- zawsze  ZACHOWAJ  PORZADEK  - to przyśpiesza czyszczenie 

które początkuje proces produkcji, 
 
 
                          ………..nie zapomnij otym! 
 
 



                  D O B R A   H I G I E NA    D A J E 
     
                          Wysoką   jakość pracy 
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