ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Ανάπτυξη προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης EQUALvet για
άτομα με νοητική αναπηρία που αφορά σε τρία επαγγέλματα:
βοηθός μάγειρα, βοηθός κηπουρού και καθαριστής
604569-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN
KA3 – Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής κα των κοινών αξιών:
Η υποστήριξη στους τομείς της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας
2019-2020

Το παρόν εγχειρίδιο «Διδασκαλία Επαγγελματικών Δεξιοτήτων Καθαρισμού σε Ενήλικες με
Νοητική Αναπηρία» είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων της κοινοπραξίας του
EQUALvet Erasmus+ Project.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
Teresa Lopez, Υπεύθυνη επαγγελματικού προσανατολισμού και υπηρεσιών απασχόλησης, Fundació
Mas Xirgu
Maria Vivo, ανώτερος τεχνικός σύμβουλος στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στην ένταξη
στην αγορά εργασίας, Fundació Mas Xirgu

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κυκλοφορία αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων. Η Επιτροπή
δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα έκδοση.

1

Περιεχόμενα
Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ................................................................................................................................ 5
ΕΙΣΑΓΩΓΗ........................................................................................................................................... 6
ΜΕΡΟΣ 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο & Εκπαιδευτική Μεθοδολογία ........................................................ 7
Εκπαιδευτική πρακτική σε ομαδικά μαθήματα .............................................................................. 7
Συμμετέχοντες ........................................................................................................................... 7
Πριν ξεκινήσετε το μάθημα ....................................................................................................... 8
Στην αρχή του ομαδικού μαθήματος ......................................................................................... 9
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος .............................................................................................. 9
Στο τέλος του ομαδικού μαθήματος ........................................................................................ 10
Μεθοδολογία και πηγές .............................................................................................................. 11
Οδηγός Μεθοδολογίας ............................................................................................................ 12
Διδακτικοί πόροι ..................................................................................................................... 13
Αξιολόγηση ................................................................................................................................. 13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ .................................................................................................................................. 14
ΜΕΡΟΣ 2 Ορολογία και βασικές τεχνικές καθαρισμού ..................................................................... 34
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ορολογία & βασικές τεχνικές καθαρισμού ............................................................... 34
Μάθημα 1: Κεντρικές ιδέες- Διευκρινήσεις............................................................................. 34
Μάθημα 2 Διαφορετικό υλικό επιφάνειας .............................................................................. 40
Μάθημα 3 Προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης ............................................................... 43
Μάθημα 4 Τύποι προϊόντων καθαρισμού και κριτήρια για τη σωστή δοσολογία..................... 50
Μάθημα 5 Συσκευασία προϊόντων .......................................................................................... 56
Μάθημα 6 Αποθήκευση προϊόντων καθαρισμού ..................................................................... 58
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ...................................................... 61

2

Μάθημα 1 Εγγενείς κίνδυνοι στην δραστηριότητα καθαρισμού .............................................. 61
Μάθημα 2 Κίνδυνοι για την υγειά κατά την διαχείριση προϊόντων καθαρισμού...................... 70
Μάθημα 3 Κατανόηση των ετικετών- Οδηγίες Κατασκευαστή ................................................. 81
Μάθημα 4 Ταυτοποίηση και Μέσα Ατομικής Προστασίας ....................................................... 83
ENOTHTA 3 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ
ΔΟΜΕΣ. ....................................................................................................................................... 85
Μάθημα 1 Ανάπτυξη διαδικασιών καθαρισμού....................................................................... 85
Μάθημα 2 Η κατάσταση στον χώρο πραγματοποίησης της εργασίας καθαρισμού .................. 88
Μάθημα 3 Χειρισμός και συντήρηση εξοπλισμού καθαρισμού................................................ 91
Μάθημα 4 Βοηθητικές συσκευές - Εύχρηστες ηλεκτρικές σκούπες .......................................... 95
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Τα απόβλητα και η κατηγοριοποίησή τους ............................................................... 97
Μάθημα 1 Τα απόβλητα και οι κατηγορίες τους ...................................................................... 97
Μάθημα 2 Διαχείριση αποβλήτων ......................................................................................... 101
Μάθημα 3 Καλές πρακτικές περιβαλλοντικής πολιτικής ........................................................ 105
ΜΕΡΟΣ 3 Συγκεκριμένες διαδικασίες καθαρισμού ........................................................................ 108
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Έπιπλα .................................................................................................................... 108
Μάθημα 1 Τα είδη των επίπλων και η σύνθεσή τους ............................................................. 108
Μάθημα 2 Ταυτοποίηση διαφορετικών προϊόντων καθαρισμού ........................................... 112
Μάθημα 3 Χρήση προϊόντων καθαρισμού και απολύμανση επίπλων .................................... 115
Μάθημα 4 Τεχνικές καθαρισμού επίπλων ............................................................................. 116
Μάθημα 5 Μέτρα για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων κατά τον καθαρισμό επίπλων
.............................................................................................................................................. 130
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Καθαρισμός μπάνιων και τεχνικές απολύμανσης.................................................... 133
Μάθημα 1 Είδη υγιεινής και αξεσουάρ νεροχύτη .................................................................. 133
ENOTHTA 3 Καθαρισμός Πατωμάτων- Δαπέδων........................................................................ 142
Μάθημα 1 Κατηγοριοποίηση των ειδών των δαπέδων .......................................................... 142
3

Μάθημα 2 Κριτήρια για την χρήση και την δοσολογία των προϊόντων καθαρισμού στα
μηχανήματα .......................................................................................................................... 149
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Καθαρισμός τζαμιών σε κτίρια και δομές ............................................................... 152
Μάθημα 1 Καθαρισμός τζαμιών σε κτίρια και δομές ............................................................. 152
Μάθημα 2 Καθαρισμός παραθύρων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ..................... 155
Μάθημα 3 Χρήση βασικού εξοπλισμού για τον καθαρισμό των τζαμιών ............................... 162
Μάθημα 4 Μέτρα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ........................ 174
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ........... 183
Μαθημα 1 Καθαρισμός με μηχανηματα: Ταξινόμηση και διατήρηση εξοπλισμού ................. 183
Μάθημα 2 Χρήση καθαριστικών προϊόντων: Αναγνώριση, Ιδιότητες, Αποθήκευση ............... 192

4

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Η κοινοπραξία συνίσταται από τους εξής εταίρους:

Οργάνωση

Ιστότοπος / Email
www.eeamargarita.gr

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Εργαστήρι Ειδικής
Αγωγής (ΕΕΑ)
(Ελλάδα)

research.development@eeamargarita.gr

https://grupfrn.cat/en
Fundació Ramon
Noguera

comunicacio@grupfrn.cat

arcil.org.pt/
Arcil

Ομάδα έρευνας για
τη διαφορετικότητα Πανεπιστήμιο της
Χιρόνα )

arcil@arcil.org

www.udg.edu/en/grupsrecerca/diversitat/qui-som
judit.fullana@udg.edu

www.tuv-nord.com/gr/el/home/
Tüv Hellas (Tüv Nord)

vvoudouris@tuv-nord.com

www.easpd.eu/
EASPD (Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Παρόχων
Υπηρεσιών για
Άτομα με Αναπηρία)

zoe.lardou@easpd.eu
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα σε άτομα με νοητική αναπηρία ή με
προβλήματα ψυχικής υγείας να αναπτύξουν τις δυνατότητες και τις ικανότητές τους για τη βελτίωση
του σχεδίου δράσης για την ένταξή τους στην εργασία. Επίσης, το πρόγραμμα αποσκοπεί στη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της διαδικασίας της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης,
τη διατήρηση της θέσης εργασίας και την προώθηση της εργασίας, την προώθηση της ισότητας και
τη συμμετοχή σε ολοκληρωμένες δράσεις που περιλαμβάνουν: επαγγελματικό προσανατολισμό,
συμβουλευτική, επίβλεψη αλλά και μη εργασιακές πρακτικές σε εταιρείες με ιδιαίτερη έμφαση
στους νέους.
Αυτές οι διαδικασίες μελετώνται και επιτυγχάνονται με τη μεθοδολογία της υποστηρικτικής
εργασίας, η οποία οδηγεί στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη εργαζομένων με νοητική
αναπηρία. Στόχος είναι η εύρεση εργασίας σε μια κοινή εταιρεία της αγοράς.
Οι εκπαιδευτές του προγράμματος αποτελούν βασικό μέρος αυτού του στόχου. Ωστόσο, το
εκπαιδευτικό έργο απαιτεί συγκεκριμένες επαγγελματικές ικανότητες, βασισμένες σε μαθησιακές,
παιδαγωγικές, διδακτικές και μεθοδολογικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και σε ατομικές,
επαγγελματικές αξίες, στάσεις και αρχές.
Το έργο του εκπαιδευτή είναι πολύπλοκο , αλλά ταυτόχρονα, αποτελεί και μια μεγάλη πρόκληση που
αφορά στην υποστήριξη των συμμετεχόντων του προγράμματος ούτως ώστε να μπορέσουν να
αναπτύξουν τις προσωπικές, κοινωνικές, πνευματικές και συναισθηματικές τους δυνατότητες. Με
αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ζωής.
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ΜΕΡΟΣ 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο & Εκπαιδευτική Μεθοδολογία
Εκπαιδευτική πρακτική σε ομαδικά μαθήματα
Συμμετέχοντες
Οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα είναι άτομα με νοητική αναπηρία ή/και προβλήματα
ψυχικής υγείας που έχουν διαγνωστεί με βαθμό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο από 33% και που έχουν
οποιοδήποτε από αυτά τα τρία χαρακτηριστικά:
−

Είναι άτομα που αναζητούν εργασία

−

Είναι άτομα που επιθυμούν να βελτιωθούν στην εργασία τους

−

Είναι ενεργοί εργαζόμενοι σε κοινές εταιρείες της αγοράς και βρίσκονται σε στάδιο
παρακολούθησης και υποστήριξης για την ένταξη στην εργασία.

Το υλικό και το περιεχόμενο των μαθημάτων πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με την εκάστοτε
ομάδα στην οποία απευθυνόμαστε, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι:
Συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία: Ο Αμερικανικός Σύνδεσμος για τη Νοητική Υστέρηση (AAMR)
ορίζει την έννοια της νοητικής υστέρησης ως: σημαντική απόκλιση της νοητικής λειτουργίας από το
μέσο όρο, η οποία συνυπάρχει με συναφείς περιορισμούς σε δύο ή περισσότερους από τους
ακόλουθους τομείς προσαρμοστικών δεξιοτήτων: επικοινωνία, αυτοεξυπηρέτηση,

αυτόνομη

διαβίωση, κοινωνικές δεξιότητες, χρήση των δημόσιων υπηρεσιών, αυτονομία, υγειά και ασφάλεια,
λειτουργικές

ακαδημαϊκές

δεξιότητες,

αναψυχή

και

εργασία. Εκδηλώνεται πριν από την ηλικία των 18 ετών.
Η ιδέα της υποστήριξης είναι κεντρική σε αυτόν τον ορισμό που δίνεται για την νοητική αναπηρία.
Υποδηλώνει ότι, με την κατάλληλη υποστήριξη, η νοητική λειτουργία όλων μπορεί να βελτιωθεί, ενώ
παράλληλα υπογραμμίζει τη βασική και κεντρική ιδέα ότι η νοητική αναπηρία δεν είναι μια στάσιμη
κατάσταση.
Η κάτω από το μέσο όρο νοητική λειτουργία μπορεί να επιμένει, αλλά αυτός δεν είναι από μόνος του
καθοριστικός παράγοντας για την ύπαρξη σημαντικών περιορισμών στη ζωτική λειτουργία ενός
ατόμου. Η νέα έννοια που αποκτά η νοητική αναπηρία αναφέρεται σε μια αναπηρία που
χαρακτηρίζεται από σημαντικούς περιορισμούς τόσο στην νοητική λειτουργία όσο και στην
προσαρμοστική συμπεριφορά που εκφράζονται σε εννοιολογικές, προσαρμοστικές, κοινωνικές και
πρακτικές δεξιότητες.
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Οι προσαρμοστικές δεξιότητες περιλαμβάνουν εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για να
φροντίσουμε τον εαυτό μας και να εξελιχθούμε καλύτερα στην καθημερινή μας ζωή. Μπορούμε να
επικεντρωθούμε στις εξής:
−

Επικοινωνία

−

Ατομική φροντίδα

−

Αυτόνομη διαβίωση

−

Κοινωνικές ικανότητες

−

Χρήση δημόσιων υπηρεσιών

−

Αυτονομία

−

Υγεία και ασφάλεια

−

Ακαδημαϊκές και λειτουργικές δεξιότητες

−

Αναψυχή

−

Εργασία

Τα άτομα με νοητική αναπηρία, όπως και όλα τα υπόλοιπα άτομα, είναι δυνητικοί παράγοντες
προόδου και πλούτου για το πλαίσιο στο οποίο ζουν. Ο ορισμός που αναλύουμε παραπάνω
αναφέρεται ξεκάθαρα: για την περίπτωση του κάθε ατόμου, θα πρέπει να αξιολογούνται οι
περιορισμοί και οι δυνατότητες που διαθέτει σε σχέση με τις ικανότητές του.
Διαφορετικά στάδια προετοιμασίας, τοποθέτηση σε μια θέση εργασίας, αρχική συνοδεία, τακτική
συνοδεία και μάλιστα καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου δράσης για την ένταξη στην εργασία.

Πριν ξεκινήσετε το μάθημα
Η λεπτομερής προετοιμασία των δραστηριοτήτων και του υλικού είναι απαραίτητη για να πάει καλά
το μάθημα. Είναι επιτακτική ανάγκη να φτάσετε στο κέντρο και στην τάξη αρκετή ώρα πριν το
μάθημα. Θα υπάρχει χρόνος για διαχείριση ζητημάτων της τελευταίας στιγμής, για ανασκόπηση του
προγράμματος, για προετοιμασία του υλικού και οργάνωση των χώρων, πριν από την έλευση των
συμμετεχόντων.
Η δυναμική του μαθήματος οφείλει να ανταποκρίνεται σε κάποιο στόχο και να αντικατοπτρίζει το
ρόλο που διαδραματίζουν ο εκπαιδευτικός αλλά και οι συμμετέχοντες κατά την διδακτική και
μαθησιακή διαδικασία. Η μεθοδολογία που πρέπει να υιοθετηθεί είναι αυτή που σηματοδοτεί την
κατανομή των χώρων και του χρόνου.
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Στην αρχή του ομαδικού μαθήματος
Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε μια ήρεμη και μεθοδική αρχή, καθώς αυτό θα βοηθήσει στο να
λειτουργήσουν όλα καλύτερα. Συνήθως, αυτό που προτείνεται είναι να ξεκινήσετε το μάθημα με
συστηματοποιημένες διαδικασίες ή στρατηγικές που είναι ήδη γνωστές στους συμμετέχοντες. Κάτι
τέτοιο διευκολύνει την ένταξή τους, προωθεί την ετοιμότητα για εργασία και παρέχει στους
συμμετέχοντες ένα αίσθημα ασφάλειας.
Συνιστάται να είστε ακριβείς και συστηματικοί. Στην αρχή κάθε μαθήματος, θα πρέπει να αφιερώσετε
χρόνο για να ανακεφαλαιώσετε όλα όσα έγιναν στο προηγούμενο μάθημα και να παρουσιάσετε όσα
θα κάνετε στο τρέχον. Εξηγήστε τι είναι αυτό που σκοπεύετε να κάνετε, γιατί και πώς θέλετε να το
κάνετε.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος
Η ενότητα με την οποία ασχολείστε πρέπει να περιλαμβάνει στρατηγικές που διευκολύνουν την
κατανόηση και τα κίνητρα, υπογραμμίζοντας τα πιο σημαντικά σημεία και διακρίνοντάς τα από τα
δευτερεύοντα. Συνιστάται να παρουσιάζετε συσχετισμούς με το περιεχόμενο άλλων ενοτήτων.
Πρέπει να επιδιώξετε να προκαλέσετε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και να τους δώσετε
ερεθίσματα για μάθηση, δίνοντας

παραδείγματα από την πραγματικότητά τους, τα οποία

ανταποκρίνονται στο εκάστοτε εκπαιδευτικό περιεχόμενο και στους στόχους.
Είναι πολύ σημαντικό να δείξετε κατανόηση, ενδιαφέρον και ευαισθησία για τις συναισθηματικές,
κοινωνικές και σωματικές συνθήκες που βιώνουν όλοι οι συμμετέχοντες.
Πρέπει να δίνονται σαφείς οδηγίες ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να εκτελέσουν
σωστά οτιδήποτε τους ανατίθεται και να κατευθύνονται κατά την διάρκεια μιας εργασίας. Τόσο η
ομαδική όσο και η ατομική κατανόηση πρέπει να ελέγχονται συνεχώς, χρησιμοποιώντας
διαφορετικές τεχνικές για τη διαπίστωση και την εκτίμηση των αναγκών, των δυσκολιών και της
προόδου όλων των συμμετεχόντων, ούτως ώστε να είναι σε θέση να λάβουν την ατομική
ανατροφοδότηση που απαιτείται για την προσαρμογή τους στις διαφορετικές μαθησιακές
διαδικασίες.
Η αναγνώριση των διαφορών μεταξύ των συμμετεχόντων είναι απαραίτητη κατά την πρακτική
κατάρτισης, καθώς δεν μαθαίνουν όλοι οι συμμετέχοντες με τον ίδιο τρόπο. Η μεθοδολογία πρέπει,
συνεπώς, να ανταποκρίνεται στα διαφορετικά μαθησιακά χαρακτηριστικά και το ρυθμό του κάθε
συμμετέχοντα. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένα εύρος διαφορετικών εκπαιδευτικών
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μοντέλων και στρατηγικών, αξιοποιώντας ποικιλία πόρων και εκπαιδευτικού υλικού που θα
ανταποκρίνεται στην ποικιλομορφία.
Θα πρέπει να δίνεται χώρος για σκέψη και για πρακτική εξάσκηση. Είναι σημαντικό να προτείνονται
ποικίλες διδακτικές εμπειρίες που προωθούν την ενεργό μάθηση και τη χρήση διαφορετικών τύπων
διανοητικών στρατηγικών που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές μορφές και ρυθμούς μάθησης.
Είναι επιτακτική ανάγκη να συμπεριλαμβάνεται η χρήση της επικοινωνίας καθώς και τεχνολογιών
επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, ώστε οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν, αφενός,
την ψηφιακή ικανότητα ως το δικό τους πεδίο γνώσης (εκμάθηση των ΤΠΕ) και αφετέρου, την
ψηφιακή ικανότητα ως όργανο μάθησης και οικοδόμησης γνώσης.
Είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε μια ανοιχτή και θετική στάση ως προς τη σχέση μεταξύ των
μαθητών. Η διαδικασία πρέπει να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη μεταξύ
των συμμετεχόντων, στο πλαίσιο των καθιερωμένων προτύπων συνύπαρξης. Είναι απαραίτητο να
διαμορφωθούν αξίες και να προωθηθεί ο σεβασμός τόσο εντός όσο και εκτός τάξης.
Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές για την ενθάρρυνση της υγιούς συνύπαρξης και του
κατάλληλου μαθησιακού κλίματος εντός και εκτός της ομάδας. Τα ζητήματα συνύπαρξης πρέπει να
αντιμετωπίζονται επαρκώς και είναι σημαντικό να συμπεριλαμβάνονται στα εκπαιδευτικά
προγράμματα ή στις δραστηριότητες για την υποστήριξή των συμμετεχόντων.
Είναι πολύ πιθανό, κάποια στιγμή, στο πλαίσιο του προγράμματος, να προκύψουν διάφορες
συγκρούσεις στην τάξη. Η σύγκρουση είναι αλληλένδετη με τη συνύπαρξη. Είναι ένα κοινό και
αναπόφευκτο στοιχείο σε όλες τις ομάδες ανθρώπων. Κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι
αδύνατο να αποφευχθούν. Ως εκ τούτου, πρέπει να επινοηθούν συστήματα επίλυσης που τις
καθιστούν ως ένα επιπλέον εργαλείο μάθησης ώστε να χρησιμεύουν στη ρύθμιση ζητημάτων της
καθημερινής συνύπαρξης. Συνεπώς, οι συγκρουσιακές καταστάσεις πρέπει να λογίζονται ως
ευκαιρία για μάθηση που αποσκοπεί στην αποκατάσταση αυτών των συμπεριφορών.
Σε τελική ανάλυση, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι, αν και οι διαδικασίες εκπαίδευσης είναι
σημαντικές, δεν πρέπει να αποτελούν αυτοσκοπό. Η επιτυχία της διαδικασίας εκπαίδευσης και
κατάρτισης βασίζεται σε όσα τελικά αποκόμισαν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων,
δηλαδή στην ανάπτυξη των ικανοτήτων που έχουν επιτύχει.

Στο τέλος του ομαδικού μαθήματος
Στο τέλος του μαθήματος, είναι σημαντικό να γίνει μια ολοκληρωμένη σύνθεση, ίσως μέσω ενός
εννοιολογικού χάρτη, ενός σχεδιαγράμματος ή ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης, που
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ενθαρρύνει τη συμμετοχή. Επιπλέον, είναι θεμιτό να πραγματοποιηθεί μια ανακεφαλαίωση σχετικά
με όσα διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος και να τους παρασχεθούν εργαλεία με τα οποία
θα κατανοήσουν πώς έφτασαν μέχρι εκεί. Τέλος, οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να επαινεθούν για
την καλή δουλειά που έκαναν, γεγονός που θα τους ενθαρρύνει στη μετέπειτα εκπαιδευτική τους
πορεία. Επίσης, θα πρέπει να τους παρασχεθούν οι απαραίτητες οδηγίες για το επόμενο μάθημα.

Μεθοδολογία και πηγές
Κάθε διαδικασία εκπαίδευσης και κατάρτισης λαμβάνει χώρα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και
περιλαμβάνει μια μεθοδολογία. Αυτές οι μεθοδολογικές στρατηγικές πρέπει να προσαρμοστούν στα
χαρακτηριστικά των μαθητών, στο επίπεδο που οι μαθητές μπορούν να ανταποκριθούν, στις
κοινωνικές και πολιτισμικές μεταβλητές κ.λπ.
Η συμπερίληψη των ικανοτήτων στη μεθοδολογία σημαίνει ότι, αν και ποικίλες μεθοδολογίες μπορεί
να είναι κατάλληλες, ανάλογα με τους διαφορετικούς χρόνους εκπαίδευσης και κατάρτισης
ενδείκνυνται περισσότερο οι ενεργές μεθοδολογίες. Αυτές, δηλαδή, που προωθούν τη μεγαλύτερη
συμμετοχή και διάδραση των μαθητών και οι οποίες οδηγούν σε ουσιαστική μάθηση.
Η μεθοδολογία που τελικά αναπτύσσεται οφείλει να ενθαρρύνει την συμμετοχή όλων των μελών του
τμήματος, τα κίνητρα και την αυτοπεποίθηση και να τους παροτρύνει να μοιράζονται τις ιδέες τους.
Πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν την ακόλουθη μεθοδολογία που πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
−

Ευέλικτη. Να προσαρμόζεται στις ανάγκες και τα συμφέροντα του πλαισίου μέσα στο οποίο
αναπτύσσεται.

−

Ανοιχτή. Να επιτρέπει την αλληλεπίδραση.

−

Δυναμική. Να επιτρέπει την ισορροπημένη συμμετοχή όλων.

−

Εργασία σε ομάδες, για την ανταλλαγή ιδεών επί των θεμάτων που συζητήθηκαν,
προβληματισμών, απόψεων και ατομική εργασία για την εκπόνηση των εργασιών.

−

Θεωρία - πράξη. Επειδή η θεωρία είναι σημαντική, αλλά και η εφαρμογή της νέας γνώσης
στην καθημερινή ζωή είναι πιο σημαντική. Το μάθημα πρέπει να είναι πρακτικό και άμεσα
εφαρμόσιμο στην καθημερινή ζωή, ενθαρρύνοντας έτσι το κίνητρο και το ενδιαφέρον
παρακολούθησης και συμμετοχής σε αυτό.

Δραστηριότητες που υποστηρίζουν την συγκεκριμένη μεθοδολογία:
−

Παιχνίδια ρόλων.

−

Δυναμική της ομάδας.

−

Ανταλλαγή ιδεών.

−

Υποστήριξη εργασιών και ατομικής καθοδήγησης.

−

Εξάσκηση στην δραστηριότητα καθαυτή.
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−

Οπτικοακουστική υποστήριξη.

−

Εκτέλεση παιχνιδιών ρόλων και προσομοιώσεων που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να
αποστασιοποιούνται από την προσωπική τους άποψη και να αντιλαμβάνονται άλλες
προοπτικές.

−

Οργάνωση συζητήσεων και ομαδικών δραστηριοτήτων, από τις οποίες παρατηρείται η
ικανότητα επικοινωνίας, η πειθώ, η συστολή, η συλλογιστική ... του κάθε ατόμου, ούτως ώστε
να μπορείτε στη συνέχεια να πραγματοποιήσετε διάλογο μαζί τους και μια προσωπική
αντανάκλαση.

−

Άμεση/έμμεση παρατήρηση.

Οδηγός Μεθοδολογίας
Η μεθοδολογία επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών σχετίζεται με τους στόχους που πρέπει να
επιτευχθούν. Είναι σημαντικό να επιλέξουμε εκείνες που αναπτύσσουν πιο αποτελεσματικά τις
ικανότητες -πειθαρχικές

και διεπιστημονικές- που προσαρμόζονται στη διαφορετικότητα των

συμμετεχόντων, προωθούν τη μάθηση, δημιουργούν πραγματικές και ουσιαστικές συνθήκες,
προωθούν την ενεργό συμμετοχή και ενθαρρύνουν την ολοκληρωμένη χρήση. Μεθοδολογικά
εργαλεία και διάφορες πηγές πληροφοριών, προάγουν την αξιολόγηση και προωθούν την αυτονομία
και την ένταξη.

−

Διαδραστικά μαθήματα

Το βάρος των διαδραστικών μαθημάτων το επωμίζονται οι μαθητές ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού
είναι καθοδηγητικός. Δίνεται προτεραιότητα στην επικοινωνία και την ομαδική μάθηση. Η ομαδική
εργασία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που επιτρέπει στους
συμμετέχοντες να συζητούν έννοιες, να συνεργάζονται, να εξωτερικεύουν τις σκέψεις τους και να
μοιράζονται πληροφορίες.
Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια δυναμική εργασίας βασισμένη σε ετερογενείς ομάδες όπου
ενισχύονται τα κίνητρα και ο εποικοδομητικός διάλογος.

−

Ατομική μάθηση

Για μαθητές που χρειάζονται έγκαιρη ατομική βοήθεια και εξατομικευμένη προσοχή.
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Διδακτικοί πόροι
Το υλικό έχει αναπτυχθεί με σκοπό να διευκολύνει τον εκπαιδευτικό στο έργο του. Οι διδακτικοί
πόροι είναι ένας οδηγός για τη μάθηση, καθώς μας βοηθούν να οργανώσουμε τις πληροφορίες που
θέλουμε να μεταδώσουμε, σχετικά με την εξάσκηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μεγάλη ποικιλία διδακτικών πόρων με σκοπό τη διευκόλυνση της
εργασίας επί των προσφερόμενων θεμάτων από διαφορετικές οπτικές γωνίες, ευνοώντας τη χρήση
ποικίλων νοητικών στρατηγικών και διαφορετικών ικανοτήτων που προσαρμόζονται στους
διαφορετικούς τρόπους μάθησης.

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων είναι ουσιαστικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο κύριος
σκοπός της αξιολόγησης είναι η συλλογή πληροφοριών για τα επιτεύγματα και τις δυσκολίες κάθε
συμμετέχοντα (και της ομάδας) κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσής τους, προκειμένου να
αξιολογηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων αλλά και να τους βοηθήσει στην εξέλιξη τους και, όταν
είναι απαραίτητο, να γίνει επαναπροσδιορισμός της μαθησιακής διαδικασίας.
Θα πρέπει να διευκρινιστεί από την αρχή ότι η αξιολόγηση σε καμία περίπτωση δεν είναι συνώνυμη
με την πρόοδο, αλλά ότι η αξιολόγηση έχει πολλούς άλλους σκοπούς, που συνδέονται πάντα με το
να φτάσουν οι συμμετέχοντες στην πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη των ικανοτήτων τους αλλά και με
το να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Μάθημα και
Ενότητα

Θέμα

ΜΕΡΟΣ 2: Ορολογία και βασικές τεχνικές καθαρισμού
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ορολογία και βασικές τεχνικές καθαρισμού

1. Κεντρικές ιδέες
−

Καθάρισμα

−

Κατηγορίες βρωμιάς

−

Απολύμανση

−

Κατηγορίες απορριμμάτων και υπολειμμάτων που προκύπτουν κατά την
διαδικασία καθαρισμού

2. Κατάλληλες διαδικασίες καθαρισμού ανάλογα με το κάθε υλικό:
−

Σκληρά υλικά

−

Μαλακά υλικά

3. Μειονεκτήματα λανθασμένης επιλογής προϊόντων.
4. Εφαρμογή προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης
5. Συσκευασία των προϊόντων
6. Αποθήκευση προϊόντων καθαρισμού
Κατηγορίες προϊόντων:
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−

Καθαριστικά: διαλύτες, σαπούνια, απορρυπαντικά, σαμπουάν, προϊόντα που
αιχμαλωτίζουν την σκόνη, απολυμαντικά, απολιπαντικά, αμμωνία,
απολυμαντικά για συγκεκριμένη ή για γενική χρήση, απολυμαντικά μπάνιου,
χλώριο.

−

Βερνίκια: διαβρωτικά, κρυσταλλοποιητικά, στεγανωτικά.

−

Συγκεκριμένα προϊόντα: καθαριστικά τζαμιών, καθαριστικά μετάλλων.

Εφαρμογή προϊόντων σύμφωνα με κριτήρια:
−

Δοσολογία. Διαχείριση των διαφορετικών διανομέων.

−

Τρόποι δράσης σε περίπτωση έκθεσης σε τοξικότητα

−

Κίνδυνοι για την υγεία.

−

Επεξήγηση των ετικετών: Διαφορετικές ενδείξεις στη συσκευασία των
προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης.

Εκπαιδευτικοί
στόχοι

−

Να προσδιορίσετε τα αντικείμενα που εμπλέκονται στις εργασίες καθαρισμού.

−

Να μάθετε τις διαδικασίες και τις τεχνικές που αφορούν στον καθαρισμό
δαπέδων, τοίχων και οροφών.

−

Να αναλάβετε την ευθύνη για την εργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

−

Να μάθετε νέες έννοιες ή διαδικασίες και να προωθήσετε αποτελεσματικά την
εκπαίδευση χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που αποκτήσατε.

Εργαλεία

−

Παρατήρηση προσομοίωσης συνθηκών εργασίας

−

Απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας που βασίζεται στις ισχύουσες
καταστάσεις επαγγελματικής αξιολόγησης

−

Έλεγχος δεξιοτήτων

−

Προφορικές ερωτήσεις
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Εξοπλισμός

−

Συνδυαστική αξιολόγηση

−

Αντικειμενική αξιολόγηση

Οπτικοακουστικός εξοπλισμός:
−

Ψηφιακός πίνακας

−

Υλικό για την τάξη

−

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, σύστημα προτζέκτορα
και Ίντερνετ

−

Πάγκοι εργασίας και καρέκλες

−

Τραπέζια και καρέκλες για τους μαθητές

Η τάξη των εργαστηριακών μαθημάτων για τον καθαρισμό επιφανειών και των
επίπλων στα κτίρια και τις δομές:
−

Επιφάνειες για καθάρισμα

−

Δείγματα προϊόντων καθαρισμού

−

Καθαρισμός εξοπλισμού

−

Καρότσι μεταφοράς για προϊόντα και εξοπλισμό

−

Ελάχιστος εξοπλισμός μέσων ατομικής προστασίας: γάντια, μάσκες και
οσφυϊκή ζώνη για εργασίες με μηχανήματα.

Διάρκεια

8 ώρες
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Μάθημα και

Μέρος 2: Ορολογία και βασικές τεχνικές καθαρισμού

Ενότητα

Ενότητα 2: Κίνδυνοι για την υγεία και μέτρα ασφαλείας

Θέμα

1. Εγγενείς κίνδυνοι στην δραστηριότητα καθαρισμού
2. Κίνδυνοι για την υγεία κατά την διαχείριση προϊόντων καθαρισμού
3. Επεξήγηση των ετικετών:
4. Ταυτοποίηση μέσων ατομικής προστασίας

Εκπαιδευτικοί
στόχοι

1. Να κατανοήσετε τους κινδύνους που απορρέουν από τις εργασίες
καθαρισμού
2. Να μάθετε να αναγνωρίζετε τις προειδοποιητικές ετικέτες
3. Να μάθετε να αναγνωρίζετε τα διαφορετικά είδη του εξοπλισμού των μέσω
ατομικής προστασίας

Εκπαιδευτικά
εργαλεία

Εξοπλισμός

−

Απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας που βασίζεται στις ισχύουσες
καταστάσεις επαγγελματικής αξιολόγησης
− Έλεγχος δεξιοτήτων
− Προφορικές ερωτήσεις
− Συνδυαστική αξιολόγηση
− Αντικειμενική αξιολόγηση
Οπτικοακουστικός εξοπλισμός
−

Ψηφιακός πίνακας

−

Υλικό για την τάξη

−

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, σύστημα
προτζέκτορα και Ίντερνετ

−

Πάγκοι εργασίας και καρέκλες

−

Τραπέζια και καρέκλες για τους μαθητές

Η τάξη των εργαστηριακών μαθημάτων για τον καθαρισμό επιφανειών και των
επίπλων στα κτίρια και τις δομές:

Διάρκεια

−

Καθαρές επιφάνειες

−

Δείγματα προϊόντων καθαρισμού

−

Καθαρισμός εξοπλισμού

−

Φορτηγό μεταφοράς για προϊόντα και εξοπλισμό

−

Ελάχιστος εξοπλισμός μέσων ατομικής προστασίας: γάντια, μάσκες και
οσφυϊκή ζώνη για εργασίες με μηχανήματα.

8 ώρες
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Μάθημα και
Ενότητα

ΜΕΡΟΣ 2: Ορολογία και βασικές τεχνικές καθαρισμού
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό δαπέδων, τοίχων και οροφών σε
κτίρια και δομές.

Θέμα

1. Ακολουθώντας δραστηριότητες καθαρισμού προσαρμοσμένες σε κάθε
τεχνική: σκούπισμα, υγρό σκούπισμα, αναρρόφηση, σφουγγάρισμα,
ξεσκόνισμα.
2. Προετοιμασία των χώρων εργασίας:
−

Προετοιμασία του χώρου και διατήρηση της τάξης.

−

Ανάπτυξη καθηκόντων καθαρισμού όταν βρίσκονται άτομα στο χώρο
διεξαγωγής της εργασίας ή κατά την εργασία (σε μεταφορά).

3. Τεχνικές για την επαλήθευση εργασιών καθαρισμού
4. Έλεγχος του προγράμματος εργασίας
−

Κατανόηση και εκτέλεση οδηγιών

−

Γνώση των διαδικασιών και των κανόνων του κέντρου εργασίας

5. Χειρισμός και συντήρηση εξοπλισμού καθαρισμού.
−

Ταυτοποίηση: για δάπεδα, τοίχους, οροφές.

−

Χρήση των διαφόρων εργαλείων καθαρισμού.

−

Διαδικασίες συντήρησης των εργαλείων καθαρισμού.

−

Βοηθητικές συσκευές - Εύχρηστες ηλεκτρικές σκούπες
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Εκπαιδευτικοί
στόχοι

1. Να προσδιορίσετε τα στοιχεία που εμπλέκονται στις εργασίες καθαρισμού
2. Να μάθετε τις διαδικασίες και τις τεχνικές καθαρισμού δαπέδων, τοίχων και
οροφών
3. Να μάθετε να διαχειρίζεστε τα απορρίμματα που προκύπτουν από τον
καθαρισμό δαπέδων, τοίχων και οροφών
4. Να αναλάβετε την ευθύνη για την εργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.
5. Να μάθετε νέες έννοιες ή διαδικασίες και να προωθήσετε αποτελεσματικά
την εκπαίδευση χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που αποκτήσατε.
6. Κατανόηση και να εκτέλεση των οδηγιών εργασίας

Εκπαιδευτικά

−

εργαλεία

Εξοπλισμός

Απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας που βασίζεται στις καταστάσεις
επαγγελματικής αξιολόγησης

−

Έλεγχος δεξιοτήτων

−

Προφορικές ερωτήσεις

−

Συνδυαστική αξιολόγηση

−

Αντικειμενική αξιολόγηση

Οπτικοακουστικός εξοπλισμός
−

Ψηφιακός πίνακας

−

Υλικό για την τάξη

−

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, σύστημα
προτζέκτορα και Ίντερνετ
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−

Πάγκοι εργασίας και καρέκλες

−

Τραπέζια και καρέκλες για τους μαθητές

Η τάξη των εργαστηριακών μαθημάτων για τον καθαρισμό επιφανειών και των
επίπλων στα κτίρια και τις δομές:
−

Καθαρές επιφάνειες

−

Δείγματα προϊόντων καθαρισμού

−

Καθαρισμός εξοπλισμού

−

Φορτηγό μεταφοράς για προϊόντα και εξοπλισμό

−

Ελάχιστος ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός: γάντια, μάσκες και
οσφυϊκή ζώνη για εργασίες με μηχανήματα.

Διάρκεια

8 ώρες
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Μάθημα και
Ενότητα

Θέμα

ΜΕΡΟΣ 2: Ορολογία και βασικές τεχνικές καθαρισμού
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Διαχείριση και Επεξεργασία Απορριμμάτων
1. Τύποι απορριμμάτων: αστικά, βιομηχανικά, νοσοκομειακά, γεωργικά,
κτηνοτροφικά, δασικά και ορυχειακά
2. Διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση και
διάθεση
3. Διαδικασίες διαχωρισμού, διαχείρισης και αποθήκευσης απορριμμάτων

Εκπαιδευτικοί
στόχοι

1. Να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε και να επεξεργάζεστε τα απορρίμματα που
προκύπτουν από τον καθαρισμό δαπέδων, τοίχων και οροφών
2. Να αναλάβετε την ευθύνη για την εργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.
3. Να μάθετε νέες έννοιες ή διαδικασίες και να προωθήσετε αποτελεσματικά
την εκπαίδευση χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που αποκτήσατε.

Εκπαιδευτικά
εργαλεία

−

Προφορικές ερωτήσεις

−

Συνδυαστική αξιολόγηση

−

Αντικειμενική αξιολόγηση

−

Παρατήρηση προσομοίωσης συνθηκών εργασίας

−

Απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας που βασίζεται στις καταστάσεις
επαγγελματικής αξιολόγησης.

Εξοπλισμός

Οπτικοακουστικός εξοπλισμός:
−

Ψηφιακός πίνακας
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−

Υλικό για την τάξη

−

Ηλεκτρονική υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, σύστημα
προτζέκτορα και Ίντερνετ

−

Πάγκοι εργασίας και καρέκλες

−

Τραπέζια και καρέκλες για τους μαθητές

Η τάξη των εργαστηριακών μαθημάτων για τον καθαρισμό επιφανειών και των
επίπλων στα κτίρια και τις δομές:
−

Δείγματα προϊόντων καθαρισμού

−

Καθαρισμός εξοπλισμού

−

Φορτηγό μεταφοράς για προϊόντα και εξοπλισμό

−

Ελάχιστος ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός: γάντια, μάσκες και
οσφυϊκή ζώνη για εργασίες με μηχανήματα.

−
Διάρκεια

Δοχεία ανακύκλωσης

7 ώρες
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Μάθημα και
Ενότητα

Θέμα

ΜΕΡΟΣ 3: Συγκεκριμένες διαδικασίες καθαρισμού
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Έπιπλα
1. Τα είδη των επίπλων και η σύνθεσή τους.
2. Ταυτοποίηση διαφορετικών προϊόντων καθαρισμού
−

Καθαριστικά

−

Βερνίκια

−

Συγκεκριμένα προϊόντα: καθαριστικά γυαλιού, τζαμιών, καθαριστικά
επίπλων, αποσμητικά χώρου

3. Χρήση προϊόντων καθαρισμού και απολύμανση επίπλων.

Εκπαιδευτικοί
στόχοι

−

Δοσολογία και κατηγορίες διαβρωτικών βερνικιών

−

Κίνδυνοι λανθασμένης χρήσης

−

Τι πρέπει να κάντε σε περίπτωση επαφής με τοξικό υλικό

1. Να μάθετε ποιος είναι ο εξοπλισμός που απαιτείται για τον καθαρισμό
τζαμιών
2. Να μάθετε τις διαφορετικές τεχνικές καθαρισμού τζαμιών
3. Να μάθετε πώς να κατηγοριοποιείται, να δοσολογείτε και να κατανοείτε τις
οδηγίες του κατασκευαστή
4. Να μάθετε τους διαφορετικούς τύπους, τις συνθέσεις και τα
χαρακτηριστικά του γυαλιού

23

5. Να μάθετε πώς να προσδιορίζετε τον τύπο της βρωμιάς

Εκπαιδευτικά
εργαλεία

−

Παρατήρηση προσομοίωσης συνθηκών εργασίας

−

Απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας με βάση την εκάστοτε κατάσταση
επαγγελματικής αξιολόγησης

Εξοπλισμός

−

Έλεγχος δεξιοτήτων

−

Προφορικές ερωτήσεις

−

Συνδυαστική αξιολόγηση

−

Αντικειμενική αξιολόγηση

Οπτικοακουστικός εξοπλισμός:
−

Ψηφιακός πίνακας

−

Υλικό για την τάξη.

−

Ηλεκτρονική υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, σύστημα
προτζέκτορα και Ίντερνετ

−

Πάγκοι εργασίας και καρέκλες

−

Τραπέζια και καρέκλες για τους μαθητές

Η τάξη των εργαστηριακών μαθημάτων για τον καθαρισμό επιφανειών και των
επίπλων στα κτίρια και τις δομές:
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−

Βιτρό, βάσεις στερέωσης και διάταξης τζαμιών, βούρτσα βιτρό, σουέτ,
ψεκαστήρας, σχάρα, γωνιακός σύνδεσμος, σφιγκτήρας συμπίεσης,
σφουγγάρι, γυάλινα φυαλίδια

Διάρκεια

−

Τηλεσκοπικοί σωλήνες 2 και 4 μέτρων

−

Ντουλάπια με ράφια

10 ώρες
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Μάθημα και
Ενότητα

Θέμα

ΜΕΡΟΣ 3: Συγκεκριμένες διαδικασίες καθαρισμού
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Τεχνικές καθαρισμού και απολύμανσης τουαλέτας
1. Είδη υγιεινής και αξεσουάρ νεροχύτη
2. Τεχνικές απολύμανσης για τουαλέτες, μπάνια, ντους και μπιντέ
3. Καθαρισμός πλακιδίων, καθρεφτών και άλλων υλικών
4. Αναλώσιμα υλικά: ταυτοποίηση και αντικατάσταση. Συγκεκριμένα προϊόντα
για τον καθαρισμό τουαλέτας
5. Τεχνικές αξιολόγησης της εργασίας που ολοκληρώθηκε

Εκπαιδευτικοί
στόχοι

1. Να γνωρίσετε τις διαφορετικές τεχνικές απολύμανσης τουαλέτας, μπάνιου,
ντους και μπιντέ
2. Να μάθετε πώς να καθαρίζετε αποτελεσματικά πλακίδια, καθρέφτες και άλλα
υλικά

Εκπαιδευτικά
εργαλεία

−

Παρατήρηση προσομοίωσης συνθηκών εργασίας

−

Απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας με βάση την εκάστοτε κατάσταση
επαγγελματική αξιολόγηση

−

Έλεγχος δεξιοτήτων

−

Προφορικές ερωτήσεις

−

Συνδυαστική αξιολόγηση

−

Αντικειμενική αξιολόγηση
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Εξοπλισμός

Οπτικοακουστικός εξοπλισμός:
−

Ψηφιακός πίνακας

−

Υλικό για την τάξη

−

Ηλεκτρονική υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, σύστημα
προτζέκτορα και Ίντερνετ

−

Πάγκοι εργασίας και καρέκλες

Η τάξη των εργαστηριακών μαθημάτων για τον καθαρισμό επιφανειών και των
επίπλων στα κτίρια και τις δομές:
−

Βαγόνια καθαρισμού με σύστημα διπλού κύτους

−

Καθαρές επιφάνειες

−

Δείγματα προϊόντων καθαρισμού

−

Καθαρισμός εξοπλισμού

−

Ελάχιστος ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός: γάντια, μάσκες και
οσφυϊκή ζώνη για εργασίες με μηχανήματα.

Διάρκεια

6 ώρες
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Μάθημα και
Ενότητα

Θέμα

ΜΕΡΟΣ 3: Συγκεκριμένες διαδικασίες καθαρισμού
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Καθαρισμός δαπέδων-πατωμάτων
1. Κατηγοριοποίηση πεζοδρομίων
2. Κριτήρια για τη χρήση και τη δοσολογία των προϊόντων καθαρισμού
μηχανών

Εκπαιδευτικοί

1. Να μάθετε τα σκληρά και μαλακά δάπεδα

στόχοι
Εκπαιδευτικά
εργαλεία

−

Παρατήρηση προσομοίωσης συνθηκών εργασίας

−

Απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας με βάση την εκάστοτε κατάσταση
επαγγελματική αξιολόγηση

Εξοπλισμός

−

Έλεγχος δεξιοτήτων

−

Προφορικές ερωτήσεις

−

Συνδυαστική αξιολόγηση

−

Αντικειμενική αξιολόγηση

Οπτικοακουστικός εξοπλισμός:
−

Ψηφιακός πίνακας

−

Υλικό για την τάξη

−

Ηλεκτρονική υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, σύστημα
προτζέκτορα και Ίντερνετ
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−
Διάρκεια

Πάγκοι εργασίας και καρέκλες

6 ώρες
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Μάθημα και
Ενότητα

Θέμα

ΜΕΡΟΣ 3: Συγκεκριμένες διαδικασίες καθαρισμού
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Καθαρισμός γυαλιού σε κτίρια και δομές

1. Εξοπλισμός, μηχανήματα και εργαλεία για τους καθαριστές τζαμιών
2. Είδη σύστασης
3. Συντήρηση και αποθήκευση
4. Χρήση εργαλείων και εργαλείων εργασίας: κριτήρια που πρέπει να
ακολουθηθούν
5. Χρήση συγκεκριμένων προϊόντων καθαρισμού

Εκπαιδευτικοί

−

Κατηγοριοποίηση

−

Εφαρμογή των βασικών κανόνων χρήσης

−

Δοσολογία και χρήση δοσομετρητών

−

Να προσδιορίσετε τον διαφορετικό εξοπλισμό, τα μηχανήματα και εργαλεία
που θα χρειαστούν οι καθαριστές τζαμιών

στόχοι
−

Να καθορίσετε τον τύπο συντήρησης και αποθήκευσης αυτού του
εξοπλισμού

−

Να μάθετε τα απαραίτητα κριτήρια για τη χρήση εργαλείων εργασίας

−

Να αναγνωρίσετε και να εφαρμόσετε τους βασικούς κανόνες χρήσης
εξοπλισμού και μηχανημάτων

Εκπαιδευτικά
εργαλεία

−

Παρατήρηση προσομοίωσης συνθηκών εργασίας

−

Απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας με βάση την εκάστοτε κατάσταση
επαγγελματική αξιολόγηση

−

Έλεγχος δεξιοτήτων

−

Προφορικές ερωτήσεις

−

Συνδυαστική αξιολόγηση

−

Αντικειμενική αξιολόγηση
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Εξοπλισμός

Οπτικοακουστικός εξοπλισμός:
−

Ψηφιακός πίνακας

−

Υλικό για την τάξη

−

Ηλεκτρονική υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, σύστημα προτζέκτορα
και Ίντερνετ

−

Πάγκοι εργασίας και καρέκλες

−

Τραπέζια και καρέκλες για τους μαθητές

Η τάξη των εργαστηριακών μαθημάτων για τον καθαρισμό επιφανειών και των
επίπλων στα κτίρια και τις δομές:
−

Βιτρό, βάσεις στερέωσης και διάταξης τζαμιών, βούρτσα βιτρό, σουέτ,
ψεκαστήρας, σχάρα, γωνιακός σύνδεσμος, σφιγκτήρας συμπίεσης,
σφουγγάρι, γυάλινα φιαλίδια

Διάρκεια

−

Τηλεσκοπικοί σωλήνες 2 και 4 μέτρων

−

Ντουλάπια με ράφια

10 ώρες

31

Μάθημα και
ενότητα

Θέμα

ΜΕΡΟΣ 3: Συγκεκριμένες διαδικασίες καθαρισμού
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Τεχνικές και διαδικασίες καθαρισμού με χρήση μηχανημάτων
1. Τυπολογία μηχανημάτων και εξαρτημάτων μηχανημάτων
−

Ηλεκτρικά εξαρτήματα

−

Μηχανικά εξαρτήματα

−

Άλλα εξαρτήματα

2. Τεχνικές συντήρησης μηχανημάτων
−

Προληπτική και διορθωτική συντήρηση

−

Αποθήκευση διαφορετικών μηχανημάτων

3. Κατανόηση δελτίων τεχνικών δεδομένων και σημάνσεων μηχανημάτων
Εκπαιδευτικοί
στόχοι

−

Να αναγνωρίζετε τους διαφορετικούς τύπους μηχανημάτων

−

Να μάθετε τα διαφορετικά εξαρτήματα των μηχανημάτων, είτε
πρόκειται για ηλεκτρικά ή και μηχανικά

−

Να μπορείτε να κατανοήσετε και να αξιολογήσετε τις οδηγίες
συντήρησης των μηχανημάτων

−

Να κατανοείτε τους διαφορετικούς καταλόγους μηχανημάτων και τις
σημάνσεις αυτών

Εργαλεία

−

Παρατήρηση προσομοίωσης συνθηκών εργασίας
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−

Απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας που βασίζεται στις καταστάσεις
επαγγελματικής αξιολόγησης.

Εξοπλισμός

−

Έλεγχος δεξιοτήτων

−

Προφορικές ερωτήσεις

−

Συνδυαστική αξιολόγηση

−

Αντικειμενική αξιολόγηση

Οπτικοακουστικός εξοπλισμός:
−

Ψηφιακός πίνακας

−

Υλικό για την τάξη

−

Ηλεκτρονική υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, σύστημα
προτζέκτορα και Ίντερνετ

−

Πάγκοι εργασίας και καρέκλες

−

Τραπέζια και καρέκλες για τους μαθητές

Σεμιναριακό μάθημα καθαρισμού γυάλινων επιφανειών σε κτίρια και δομές:
−

Εργαλεία για εργασία με μηχανήματα

−

Περιστροφικό μηχάνημα για κοινές εφαρμογές: σφουγγάρισμα,
στρώσιμο χαλιών, πλύσιμο χαλιών, λείανση, κρυσταλλοποίηση με
δίσκους φινιρίσματος, δίσκους διαμαντιού ή άλλα εξαρτήματα

Διάρκεια

6 ώρες

33

ΜΕΡΟΣ 2 Ορολογία και βασικές τεχνικές καθαρισμού

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ορολογία & βασικές τεχνικές καθαρισμού
Μάθημα 1: Κεντρικές ιδέες- Διευκρινήσεις

1.1 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Αρχικά, χρειάζεται να καθορίσουμε διαφορετικές κεντρικές ιδέες
−

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Η διαδικασία κατά την οποία κάτι καθίσταται καθαρό, ειδικά στο εσωτερικό
ενός σπιτιού ή άλλου κτιρίου.
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−

ΒΡΩΜΙΑ: Ως βρωμιά νοείται η σκόνη, το λίπος ή οτιδήποτε άλλο που θεωρητικά λερώνει.
Οτιδήποτε χαλάει την τάξη μπορεί να νοηθεί ως βρωμιά, ακόμα και κάτι το οποίο δεν
βρίσκεται στην κατάλληλη θέση. Π.χ ένα δοχείο που περιλαμβάνει κάποιο υγρό μπορεί να
θεωρηθεί ως βρωμιά (εάν το υγρό χυθεί).

−

Ο καθαρισμός επιφανειών αποσκοπεί στην καταπολέμηση λοιμώξεων που μπορεί να
προκληθούν από τα μικρόβια που μεταφέρονται μέσω της σκόνης.

−

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες μέθοδοι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της
βρωμιάς που θέλουμε να αφαιρέσουμε και ένα προϊόν κατάλληλο για κάθε περίπτωση.

Μπορούμε να διαχωρίσουμε ποικίλες κατηγορίες βρωμιάς:
−

Μη λιπαρή βρωμιά: αυτή που προσκολλάται σε αντικείμενα ή επιφάνειες, λόγω
περιβαλλοντικών συνθηκών ή ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε ένα
συγκεκριμένο μέρος. Είναι συμπαγή και αφαιρούνται εύκολα, όπως πηλός, χαρτί,
αποτσίγαρα, άμμος, υπολείμματα τροφών.

−

Λιπαρή βρωμιά: προκαλείται από έλαια και αφαιρείται πιο δύσκολα αφού χρειάζονται πιο
εξειδικευμένα προϊόντα καθαρισμού.

−

Ειδική βρωμιά: αυτή που για την εξάλειψή της απαιτούνται ειδικά προϊόντα και τεχνικές
όπως λεκέδες από σκουριά, σημάδια από το τρίψιμο της σόλας ή των τροχών στα δάπεδα, τα
υπόλοιπα υλικά που βρίσκονται υπό κατασκευή ή επισκευή. Απαιτούν τη χρήση χημικών
ειδικών για την εκάστοτε περίπτωση

Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν διαλυτές και αδιάλυτες βρωμιές.
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ΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΡΩΜΙΑΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
Α. Χρωστικές ουσίες
Είναι αυτές που βρίσκονται σε μικρά, ελάχιστα διαλυτά
στερεά σωματίδια και τα οποία προσκολλώνται με δύναμη ή
φυσική πρόσφυση , π.χ. σκόνη, λάσπη κλπ. Αυτός ο τύπος
βρωμιάς απομακρύνεται με την χρήση μηχανημάτων,
απαιτώντας μερικές φορές και την χρήση υγρών προϊόντων.

Β. Πρωτεΐνες
Προέρχονται από βιολογικά υγρά ή εκκρίσεις ζώων. Αυτή η
βρωμιά πήζει με τη θερμοκρασία και γίνεται αδιάλυτη. Π.χ.
αίμα, ιδρώτας, αβγό, γάλα. Για την εξάλειψή της θα
χρειαστούμε αλκαλικά απορρυπαντικά και ενζυματικές
διεργασίες.

ΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΒΡΩΜΙΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ:
A. Λίπη
Τα συναντάμε σε υγρή μορφή (έλαια) ή στερεή (λίπη). Αποτελούνται από λιπαρά οξέα και γλυκερίνη.
Μπορούμε να τις διακρίνουμε σε:
−

Βρωμιά από οργανικά έλαια: Μπορούν να είναι
φυτικής και ζωικής προέλευσης. Είναι βρωμιά που
μπορεί να μετατρέψει το σαπούνι σε λιπαρό σώμα,
ειδικά λόγω του συνδυασμού των οξέων που
περιέχει με αλκάλια (σαπωνοποιήσιμα), η οποία
εξαλείφεται με τη χημική αντίδραση του αλκαλικού
προϊόντος και της θερμοκρασίας.

−

Βρωμιά από ανόργανα έλαια: Έλαια που
λαμβάνονται από τον εξευγενισμό των κλασμάτων
του πετρελαίου όπως λάδια κινητήρα, λιπαντικά,
αντιψυκτικά. Για την εξάλειψή τους πρέπει να
χρησιμοποιούνται παρόμοιοι διαλύτες αντίστοιχης
χημικής σύστασης ή γαλακτωματοποιητές μαζί με
απορρυπαντικά.
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Β. Βαφές οξειδίου του σιδήρου
Υπάρχουν δύο κατηγορίες:
−

Βρωμιά από ανόργανες χρωστικές ουσίες: Αποτελείται από ένα σύνολο μορίων που είναι πιο
έντονα προσκολλημένα στους ιστούς ή απορροφώνται από το πορώδες υλικό των δαπέδων,
ενώ είναι ισχυρότερα αν βρίσκονται μαζί με άλλους τύπους βρωμιάς. Θα χρειαστεί ένα
χημικό προϊόν.

−

Βρωμιά από οργανικές χρωστικές ουσίες: Αποτελείται από μακρομόρια διαφόρων ενώσεων
που είναι χαλαρά προσκολλημένα σε πορώδη υφάσματα και δάπεδα π.χ κρασί, σοκολάτα ή
τσάι. Εξαλείφονται με την χρήση χημικών προϊόντων.

Γ. Ανόργανα άλατα
Συνήθως αποτελούνται από υπολείμματα ασβεστίου και μαγνησίου και στερεώνονται στα υφάσματα
αφού εξατμιστεί το νερό κατά τη διαδικασία πλύσης. Απαιτείται νέα διαδικασία πλύσης με όξινο
απορρυπαντικό για την αφαίρεσή τους.

Πριν από τον καθαρισμό, πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου τρεις βασικούς παράγοντες:
1. Κατανοούμε την φύση του υλικού που πρόκειται να καθαρίσουμε
2. Αναγνωρίζουμε την κατηγορία της βρωμιάς.
3. Εφαρμόζουμε την καταλληλότερη διαδικασία καθαρισμού.

1.2 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Ως απολύμανση νοείται η διαδικασία καθαρισμού η οποία εκτελείται κυρίως με τη χρήση χημικής
ουσίας προκειμένου να καταστραφούν τα βακτήρια. Ο καθαρισμός επιφανειών αποσκοπεί στην
καταπολέμηση λοιμώξεων που μπορεί να προκληθούν από τα μικρόβια που μεταφέρονται μέσω της
σκόνης.
Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες μέθοδοι με βάση τα χαρακτηριστικά της βρωμιάς που
θέλουμε να αφαιρέσουμε και το προϊόν που ενδείκνυται για κάθε περίπτωση.
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1.3 ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ανάλογα με το ποιος έχει αναλάβει τον καθαρισμό ενός κτιρίου, θα βρούμε το ένα ή το άλλο είδος
αποβλήτων.
Τα συνηθέστερα είδη που συναντάμε είναι:
1. Στέρεα αστικά απόβλητα: Αυτό τα απόβλητα παράγονται σε αστικά περιβάλλοντα και συνήθως
προέρχονται από κατοικίες, επιχειρήσεις, γραφεία κτλ.
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Υπολείμματα οργανικής ύλης από την παρασκευή

Χαρτί και χαρτόνι όπως παραδείγματος χάριν από

γευμάτων.

περιοδικά, διαφημίσεις, κουτιά κτλ.

Πλαστικά όπως δοχεία τροφίμων και ποτών,

Γυαλί όπως από μπουκάλια, δοχεία κτλ

συσκευασίες, σακούλες κτλ.

2. Βιομηχανικά απόβλητα: Προκύπτουν από την βιομηχανική δραστηριότητα. Γενικά, αν και
ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό, θεωρούνται δυνητικά επικίνδυνα.
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Μάθημα 2 Διαφορετικό υλικό επιφάνειας
Ο καθαρισμός κάθε επιφάνειας εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθεμιάς από αυτές.
Παρακάτω θα δούμε προτάσεις για τον καθαρισμό διαφορετικών επιφανειών ανάλογα με τη
σκληρότητά τους:

2.1 ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
Όταν μιλάμε για σκληρά υλικά, εννοούμε αυτά που έχουν μεγάλη σκληρότητα και αντοχή. Συνήθως
είναι ελαφρώς πορώδη, γεγονός που διευκολύνει τον καθαρισμό τους.
Μάρμαρο: Το μάρμαρο είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται
τόσο στα δάπεδα όσο και στους τοίχους. Όσον αφορά τον
καθαρισμό

του,

υπάρχουν

πολλά

προβλήματα

που

αντιμετωπίζουμε. Αναφέρουμε τα ακόλουθα: Έχει την τάση να
απορροφά λιπαρούς λεκέδες και υγρά με χρωστικές ουσίες
και παρουσιάζει ευαισθησία σε αλκαλικά και όξινα προϊόντα.
Για να καθαρίσετε μια μαρμάρινη επιφάνεια, πρέπει να
αφαιρέσετε τη σκόνη που προσκολλάται στο δάπεδο και
έπειτα να τρίψετε την επιφάνεια.
Γρανίτης: Ο γρανίτης είναι ένα φυσικό υλικό με μεγαλύτερη
αντοχή. Χρησιμοποιείται ως υλικό για πάγκους κουζίνας. Είναι
πορώδες υλικό. Για να καθαρίσετε μια επιφάνεια γρανίτη
πρέπει να αφαιρέσετε τη σκόνη που πέφτει στο πάτωμα και
να την τρίψετε αργότερα.
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Σχιστόλιθος: Ο σχιστόλιθος είναι ένα φυσικό υλικό που
αποτελείται από πηλό ή ηφαιστειακή τέφρα. Τα κύρια
χαρακτηριστικά του είναι η δύναμη και η ανθεκτικότητα. Είναι
εξαιρετικά πορώδες.
Για τη συντήρηση των επιφανειών που κατασκευάζονται με
αυτό το υλικό, είναι απαραίτητο να περιοριστεί η
συσσώρευση σκόνης.
Για να καθαρίσετε μια επιφάνεια σχιστόλιθου πρέπει πρώτα
να αφαιρέσετε τη σκόνη που προσκολλάται στο δάπεδο και
έπειτα να τρίψετε την επιφάνεια

2.1 ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
Τα μαλακά υλικά είναι σε μεγάλο βαθμό πορώδη, γεγονός που καθιστά τον καθαρισμό τους
δυσκολότερο:
Ξύλο: Το ξύλο και τα παράγωγά του χρησιμοποιούνται
στην κατασκευή, όχι μόνο δαπέδων, αλλά και για πόρτες,
παράθυρα, έπιπλα κτλ.
Ξύλινα δάπεδα είναι παρκέ

και πλωτά. Ως πρόταση

καθαρισμού, συνιστάται μια μέθοδος κατά την οποία
χρησιμοποιείται

λιγότερο

σκούπισμα

ένα

ή

νερό.

πέρασμα

Μπορεί
με

να

είναι

σφουγγαρίστρα,

εμποτισμένη με ειδικό προϊόν που αντιστοιχεί στον
εκάστοτε

τύπο

πατώματος.

Το

σφουγγάρισμα

πραγματοποιείται τακτικά, αλλά πάντα πρέπει να
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λαμβάνεται υπ’ όψιν το γεγονός ότι η σφουγγαρίστρα
πρέπει να είναι ελάχιστα βρεγμένη.

Λινοτάπητας: Ο λινοτάπητας είναι ένα είδος δαπέδου που
κατασκευάζεται από υλικά φυτικής προέλευσης όπως ο
λιναρόσπορος, ο φελλός και η ρητίνη.
Μερικά από τα χαρακτηριστικά του είναι: ευκολία
καθαρισμού, μεγάλη αντοχή. Ως καθαριστικό, προτείνουμε
ένα προϊόν με ουδέτερο pH που προστίθεται σε ζεστό νερό.
PVC: Πατώματα PVC από πολυουρεθάνη βινυλίου (PVC) Για
τον καθαρισμό, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ένα
προϊόν ουδέτερου pH αναμεμειγμένο στον κουβά με ζεστό
νερό. Πριν σφουγγαρίσετε, συνιστούμε να αφαιρέσετε τη
σκόνη και τα σκουπίδια σκουπίζοντας το.
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Μάθημα 3 Προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης
Πλέον, υπάρχει μεγάλος αριθμός προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και την
απολύμανση.
Κατηγορίες προϊόντων:

3.1 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
διαλύτες, σαπούνια, απορρυπαντικά, σαμπουάν, προϊόντα που αιχμαλωτίζουν τη σκόνη,
απολυμαντικά, απολιπαντικά, αμμωνία, απολυμαντικά για συγκεκριμένη ή για γενική χρήση,
απολυμαντικά μπάνιου, χλώριο.
Διαλύτες: Πρόκειται για χημικές ενώσεις
χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση προϊόντων
που έχουν την τάση να κολλάνε, όπως το χρώμα.
Αυτή η κατηγορία προϊόντων είναι πολύ
επικίνδυνη.
Η χρήση σαπουνιών φυτικής προέλευσης
αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία λόγω της
τάσης ανάπτυξης τεχνικών καθαρισμού φιλικών
προς το περιβάλλον.
Τα απορρυπαντικά είναι προϊόντα καθαρισμού
των οποίων ο σκοπός είναι να αφαιρέσουν τη
βρωμιά από το ύφασμα στο οποίο βρίσκονται
και στη συνέχεια να διαλυθούν.
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Τα σαμπουάν είναι προϊόντα καθαρισμού των
οποίων το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι
δημιουργούν αφρό. Είναι κατασκευασμένα από
γαλακτωματοποιητές και απολιπαντικά και
είναι κατάλληλα για την αφαίρεση βρωμιάς από
λίπη, υπολείμματα τροφίμων, έλαια και λάσπη.
Το σπρέι σκόνης είναι προϊόν καθαρισμού που
έχει σχεδιαστεί για να αιχμαλωτίζει τη σκόνη
από τις επιφάνειες. Συνήθως χρησιμοποιούνται
εμποτισμένα με σφουγγαρίστρες και είναι πολύ
χρήσιμα στον καθαρισμό υλικών όπως ο
γρανίτης, το μάρμαρο, το παρκέ κτλ.
Τα

αποψυκτικά

χρησιμοποιούνται

υγρά
επίσης

καθαρισμού
στις

εργασίες

καθαρισμού. Συνήθως εμπεριέχουν κάποιο
πολύ

ισχυρό

οξύ.

Τα

απολυμαντικά

χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση υλικών που
κολλάνε μεταξύ τους. Αυτή η κατηγορία
προϊόντων είναι πολύ επικίνδυνη.
Τα απολιπαντικά χρησιμοποιούνται για την
διάσπαση, απομάκρυνση ή διάλυση ελαίων και
λιπών. Αυτή η κατηγορία προϊόντων είναι πολύ
επικίνδυνη.
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Η

αμμωνία

είναι

ένα

προϊόν

που

χρησιμοποιείται ευρέως στον καθαρισμό και
την

απολύμανση.

αφαίρεσης

Δίνει

δύσκολων

την

δυνατότητα

λιπαρών

λεκέδων.

Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό μπάνιων
και κουζινών σε επιφάνειες όπως τα πλακάκια,
καθώς προσδίδει και λάμψη. Τα προϊόντα αυτής
της κατηγορίας είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνα.
Τα

απολυμαντικά

απομάκρυνση

της

στοχεύουν
βρωμιάς

στην

και

των

μικροοργανισμών αφήνοντας τις επιφάνειες
απαλλαγμένες από βακτήρια ή ιούς. Τέτοια
παραδείγματα

είναι

η

χλωρίνη

και

το

οινόπνευμα. Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας
είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνα.
Η

χρήση

συνιστάται

απολυμαντικών
σε

μπάνιου

μεγάλο βαθμό.

(WC)

Για τους

επαγγελματίες καθαρισμού, η απολύμανση των
μπάνιων είναι ένας από τους κύριους στόχους.
Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας είναι
ιδιαιτέρως επικίνδυνα.
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Η χρήση χλωρίου ενδείκνυται για επιφάνειες
που απαιτούν βαθιά υγιεινή και λεύκανση.
Χρησιμοποιείται σε τουαλέτες λόγω της υψηλής
απολυμαντικής δράσης του. Τα προϊόντα αυτής
της κατηγορίας είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνα.

3.2 ΒΕΡΝΙΚΙΑ: ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΣΤΑΓΑΝΩΤΙΚΑ
Προϊόντα που χρησιμοποιούνται συνήθως για να δώσουν λάμψη σε επιφάνειες από ξύλο ή μέταλλο:

Τα διαβρωτικά βερνίκια έχουν την ικανότητα να αφαιρούν τα
παλιά στρώματα και να αφήνουν τις επιφάνειες έτοιμες για
περαιτέρω επεξεργασία.

Τα κρυσταλλοποιητικά βερνίκια

προσδίδουν

ένα βαθμό

γυαλάδας στις επιφάνειες. Το τελικό αποτέλεσμα μοιάζει πολύ με
το γυαλί..

Τα στεγανωτικά βερνίκια δημιουργούν μια επίστρωση που
φράσσει τους πόρους των δαπέδων για ένα γυαλιστερό φινίρισμα
και ευκολία στο καθάρισμα. Αυτό αποτρέπει τον εμποτισμό των
λεκέδων στην εκάστοτε επιφάνεια.
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3.3 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΩΝ

Τα καθαριστικά τζαμιών είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό
γυάλινων επιφανειών. Το υγρό εφαρμόζεται απευθείας στο γυαλί και
στη συνέχεια τρίβεται με ένα πανί.

Τα καθαριστικά μετάλλων χρησιμοποιούνται σε κάθε είδους
μεταλλικές επιφάνειες, πόρτες, χειρολαβές, κουπαστές κλπ. Τα
προϊόντα αυτά στοχεύουν στο να αποφευχθεί η διάβρωση στην οποία
εκτίθεται αυτός ο τύπος υλικών.
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ΣΥΝΟΨΗ:
Ο πίνακας συνοψίζει τη σύνθεση των διαφόρων προϊόντων καθαρισμού καθώς και σε ποιες
επιφάνειες απευθύνονται:

ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Φυσική
ή
προέλευση

τεχνητή

ΣΑΠΟΥΝΙΑ

Αλκαλικό και λιπαρό οξύ

Εν γένει καθαρισμός .

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

Επιφανειοδραστικές
ουσίες

Καθαρισμός ρούχων και υφασμάτινων
επιφανειών.

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

Γαλακτωματοποιητές και
Υφασμάτινες επιφάνειες, πιάτα κτλ.
απολιπαντικά

ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΠΟΥ
ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΖΟΥΝ ΤΗ Διαλύτες, οινόπνευμα
ΣΚΟΝΗ

Απομακρύνουν λεκέδες από μπογιά.

Στεγνό καθάρισμα επιφανειών

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΑΜΕΣ
Α ΑΠΟΚΑΘΑΛΑΤΩΣΗΣ

Υδροχλωρικό
μουριατικό οξύ

και Εξάλειψη υλικών που προσκολλώνται σε
άλλα.

ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Διαθέτουν αλκαλική
σύσταση

ΑΜΜΩΝΙΑ

Αέριο
αμμώνιο, Εξαιρετική ικανότητα να αφαιρεί
οινόπνευμα,
ενεργό δύσκολους λεκέδες. Δρα σωστά σε
χλώριο, βακτηριοκτόνο
υφάσματα.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

Αποψυκτικά προϊόντα

Χώροι που είναι ιδιαιτέρως εκτεθειμένοι
σε λίπη, π.χ. πλακάκια κουζίνας.

Χρήση σε επιφάνειες που πρέπει να
απολυμανθούν.
Εσωτερικό λεκάνης. Σημεία και
επιφάνειες
που
χρειάζονται
απολύμανση.
Επιφάνειες, αντικείμενα ή υφάσματα
που χρειάζονται απολύμανση ή / και
λεύκανση.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΜΠΑΝΙΟΥ

Υποχλωριώδες νάτριο

ΧΛΩΡΙΝΗ

Λευκαντικοί παράγοντες

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΟΥ

Οινόπνευμα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Διαλυτικά, λειαντικά
επιφανειοδραστικές
ουσίες

ΑΛΚΑΛΙΚΑ
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ

Αποχλωριωμένα, οξέα

Επιφάνειες που θα βρεθούν ξανά υπό
επεξεργασία.

Φωσφορικό οξύ

Επιφάνειες στις οποίες θέλετε να
προσδώσετε μια πιο γυαλιστερή
εμφάνιση.

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ

Γυαλί ή γυάλινες επιφάνειες.
,

Μεταλλικές επιφάνειες που πρέπει να
προστατεύονται από την οξείδωση.
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ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

Σιλικόνη, πολυουρεθάνη, Πορώδεις επιφάνειες που χρειάζονται
ακρυλικό οξύ
προστασία από τους λεκέδες.

3.4 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Όταν χρησιμοποιούμε ένα προϊόν που δεν είναι κατάλληλο για την επιφάνεια την οποία
καθαρίζουμε, οι συνέπειες μπορεί να ποικίλουν.
Αλλοιώσεις μπορούν να συμβούν όταν χρησιμοποιείτε λάθος προϊόντα ακριβώς τη στιγμή του
καθαρισμού ή μπορεί να εμφανίζονται σταδιακά όταν συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε λάθος προϊόντα
με την πάροδο του χρόνου. Βασικές αλλοιώσεις που μπορούμε να αναφέρουμε είναι:
−

Σπάσιμο του υλικού: Όταν χρησιμοποιούμε λειαντικά προϊόντα που δεν έχουν σχεδιαστεί για
το υλικό στο οποίο τα εφαρμόζουμε. Το υλικό μπορεί να σπάσει ή να γίνει τραχύ και χωρίς
γυαλάδα.

−

Αλλαγές στο χρώμα της επιφάνειας. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν τα χημικά που
χρησιμοποιούνται χυθούν πάνω σε πλαστικές επιφάνειες.
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Μάθημα 4 Τύποι προϊόντων καθαρισμού και κριτήρια για τη σωστή δοσολογία
4.1 ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΝΕΡΟ

Το νερό είναι ένας διαλύτης για τη βρωμιά, αλλά εάν οι σωλήνες και οι συσκευές έχουν προβλήματα
λόγω της συσσώρευσης ασβέστη, το νερό από μόνο του συχνά δεν είναι αρκετό, και τότε χρειάζονται
άλλα προϊόντα.
Κατά τη δοσολογία, πρέπει να λάβουμε υπόψη το είδος του νερού που έχουμε: μαλακό, ελαφρώς
σκληρό, πολύ σκληρό.
Η σκληρότητα του νερού αφορά στη συγκέντρωση ορυκτών ενώσεων σε μια ορισμένη ποσότητα
νερού, πρόκειται, δηλαδή, για τα ποσοστά των αλάτων μαγνησίου και ασβεστίου που φέρει.

PH

Σε ορισμένες χημικές διεργασίες, το Ph δείχνει το βαθμό οξύτητας μιας ουσίας.
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Τα προϊόντα των οποίων το pH είναι πιο βασικό είναι κι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την
αφαίρεση του λίπους, του κεριού κλπ. Αντίθετα, προϊόντα με πιο όξινο pH χρησιμοποιούνται για τον
καθαρισμό βρωμιών που περιέχουν στοιχεία όπως τσιμέντο, σκουριά κτλ
Κάθε προϊόν και κάθε μάρκα έχει ένα συγκεκριμένο pH που καθορίζεται από τη χημική σύνθεσή του,
αλλά γενικά, θεωρούμε ότι αυτό το pH είναι το ίδιο ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος ή την
επιφάνεια που πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία:
−

Προϊόντα με ουδέτερο pH [pH 6 έως 8] Πρόκειται για προϊόντα που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε διάφορες επιφάνειες καθώς επίσης και σε επιφάνειες κρυσταλλωμένες
και γυαλισμένες, όπως το μάρμαρο, καθώς δεν αλλοιώνουν τις ιδιότητες της γυαλάδας.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ατομική φροντίδα καθώς δεν επηρεάζουν το δέρμα.
Απορρυπαντικά με ουδέτερο pH χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό επιφανειών χωρίς
βρωμιά ή για εύκολο καθαρισμό.

−

Αλκαλικά προϊόντα [pH από 9 και πάνω]. Αυτά τα προϊόντα έχουν απολυμαντικές και
καθαριστικές ιδιότητες, ειδικά αν η βρωμιά περιέχει χρωστικές ουσίες, πρωτεΐνες ή λίπη. Εάν
το pH είναι πολύ υψηλό, συνήθως χρησιμοποιούνται και ως αποφρακτικά.

−

Όξινα προϊόντα [pH από 5 και κάτω]. Πρόκειται για προϊόντα με τυπικές ιδιότητες
αποπάγωσης, ιδανικά για ασβεστολιθικά υπολείμματα, οξείδια κλπ. Αλλά να είστε
προσεκτικοί: θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε μη ευαίσθητες επιφάνειες, όπως τα
λαμπρυντικά πλυντηρίων πιάτων ή τα καθαριστικά εσπεριδοειδών.
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ΣΑΠΟΥΝΙΑ:
Το σαπούνι είναι το παλαιότερο απορρυπαντικό. Ως επί το πλείστον, χρησιμοποιούνται για τον
καθαρισμό. Οι κατηγορίες τους:
−

Σαπούνια με ουδέτερο pH. Συντίθενται από ένα μίγμα ζωικού ή φυτικού λίπους και έχουν ως
βάση τη σόδα ή την ποτάσα. Είναι χειροποίητα και έχουν μικρή επίδραση στο περιβάλλον. Θα
πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι δεν είναι πολύ αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιούνται σε
συνδυασμό με σκληρά νερά και μπορούν να προκαλέσουν ιζηματοποίηση.

−

Συνθετικά σαπούνια: Είναι κατασκευασμένα από ουσίες με βάση το πετρέλαιο, έχουν
χαμηλό κόστος και είναι ενεργά σε όλους τους τύπους νερού. Αυτός ο τύπος σαπουνιών
μπορεί να μολύνει το περιβάλλον αφού δεν είναι βιοδιασπώμενα.

−

Ημισυνθετικά σαπούνια: Το ένα μέρος τους αποτελείται από φυσικά λίπη και το άλλο είναι
χημικά τροποποιημένα λίπη. Είναι ενεργά σε κάθε τύπο νερού, 100% βιοδιασπώμενα και πιο
αποτελεσματικά από τα προηγούμενα.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ:
Είναι υποκατάστατα σαπουνιού που έχουν τη χημική ιδιότητα να διαλύουν τη βρωμιά ή τις
ακαθαρσίες ενός ευαίσθητου αντικειμένου που φθείρεται. Το ένα μέρος του απορρυπαντικού
προσκολλάται έντονα στο νερό, ενώ το άλλο μεταφέρεται από το νερό στη βρωμιά. Είναι συνήθως
βιοδιασπώμενα επειδή το νερό είναι εκείνο που τα απομακρύνει.
Τα απορρυπαντικά συντίθενται από:
−

Επιφανειοδραστικές ουσίες: Είναι υπεύθυνες για την απομάκρυνση της βρωμιάς και
αποτρέπουν την εναπόθεση της στην ίδια επιφάνεια.

−

Συμπληρωματικά συστατικά όπως:

−

Βοηθητικοί παράγοντες: Βοηθούν την επιφανειοδραστική ουσία στη δράση της:

−

Πρόσθετα: Αυτά προσθέτουν επιφανειοδραστικές ουσίες σε αρώματα, βαφές, συντηρητικά
και λευκαντικά (όπως τα υπερβορικά).

−

Παράγοντες που ρυθμίζουν τη συγκέντρωση: Ρυθμίζουν τη συγκέντρωση του
απορρυπαντικού σε ιξώδες για την δημιουργία ενός ομοιογενούς μείγματος.

−

Βοηθητικοί παράγοντες: Για παράδειγμα, φθορίζουσες ουσίες που παρεμποδίζουν τη φυσική
τάση των ρούχων να κιτρινίζουν.
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4.2 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Δύο σημαντικές παράμετροι: οι ποσότητες προϊόντος που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία
καθαρισμού και πώς θα εφαρμοστούν τα προϊόντα.
Η ποσότητα του προϊόντος που θα χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό καθορίζεται από τις οδηγίες
του κατασκευαστή.
Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή.
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Οι πιο διαδεδομένοι διανομείς:
Πλυστικά μηχανήματα: Πρόκειται για σύνολο μηχανημάτων που
δοσομετρούν αποτελεσματικά τόσο την ποσότητα των προϊόντων
καθαρισμού όσο και το νερό που χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιούν
υψηλή πίεση για πιο αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων
επιφανειών.
Διανομείς αφρού: Οι συσκευές διανομής αφρού έχουν σχεδιαστεί
για να διανέμουν προϊόντα αφρού. Ενδείκνυνται για τον
καθαρισμό

επιφανειών

κουζινών

στις

βιομηχανίες

αγροδιατροφής, νοσοκομεία κτλ..
Εξοπλισμός ψεκασμού: Ο εξοπλισμός ψεκασμού επιτρέπει την
διανομή προϊόντων καθαρισμού και νερού στις επιφάνειες που
πρέπει να καθαριστούν στην πλέον κατάλληλη δοσολογία
εξασφαλίζοντας ευκολότερη απολύμανση. Είναι επίσης ιδανική
μέθοδος εξοικονόμησης νερού και προϊόντος.

Βιομηχανικοί διανομείς: Τα συστήματα βιομηχανικών διανομέων
συνδέονται με το δίκτυο παροχής νερού. Το επιλεγμένο προϊόν
καθαρισμού αναμιγνύεται με νερό στην επιθυμητή αναλογία.

Διανομείς σαπουνιού και χαρτιού: Συνήθως ενσωματώνουν
κλειδαριές που απαιτούν ειδικό κλειδί, προκειμένου να αποτραπεί
η αφαίρεση του εκάστοτε τύπου υλικού.

Αποσμητικά χώρου: Τα αποσμητικά χώρου είναι συνήθως
ηλεκτρικά. Με αυτόν τον τρόπο, η δοσολογία είναι σταθερή με
ελεγχόμενο και εύκολο τρόπο και εξασφαλίζεται εξοικονόμηση του
προϊόντος αφού χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ποσότητα.
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4.3 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Όταν χρησιμοποιούμε ένα προϊόν που δεν είναι κατάλληλο για την επιφάνεια την οποία καθαρίζουμε
οι συνέπειες μπορεί να ποικίλουν.
Αλλοιώσεις μπορούν να συμβούν όταν χρησιμοποιείτε λάθος προϊόντα ακριβώς τη στιγμή του
καθαρισμού ή μπορεί να εμφανίζονται σταδιακά και με την πάροδο του χρόνου όταν συνεχίζετε να
χρησιμοποιείτε λάθος προϊόντα. Βασικές αλλοιώσεις που μπορούμε να αναφέρουμε είναι:
−

Σπάσιμο του υλικού: Όταν χρησιμοποιούμε λειαντικά προϊόντα που δεν έχουν σχεδιαστεί για
το υλικό στο οποίο τα εφαρμόζουμε. Το υλικό μπορεί να σπάσει ή να γίνει τραχύ και χωρίς
γυαλάδα.

−

Αλλαγές στο χρώμα της επιφάνειας. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν τα χημικά που
χρησιμοποιούνται χυθούν πάνω σε πλαστικές επιφάνειες.

−

Απώλεια της γυαλάδας από την επιφάνεια: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ειδικά προϊόντα για
ευαίσθητες επιφάνειες και να εφαρμόζετε κατά καιρούς κάποιο είδος κεριού.
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Μάθημα 5 Συσκευασία προϊόντων
Οι συσκευασίες των προϊόντων με τα οποία εργαζόμαστε, πρέπει να πληρούν ορισμένες
προδιαγραφές:
−

Πρέπει να σχεδιαστούν, να κατασκευαστούν και να κλείνουν με τέτοιο τρόπο ώστε το
περιεχόμενό τους να μην μπορεί να βγει από αυτές.

−

Τα υλικά συσκευασίας και στεγανοποίησης δεν πρέπει να καταστρέφονται από το
περιεχόμενο ή να είναι ευαίσθητα στο σχηματισμό επικίνδυνων ενώσεων.

−

Η συσκευασία και τα περιβλήματα πρέπει να είναι σκληρά και συμπαγή, ώστε να μην
χαλαρώνουν.

−

Τα δοχεία με κλείσιμο για πολλαπλές χρήσεις πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να κλείνουν
επανειλημμένα χωρίς να επιτρέπουν τη διαρροή του περιεχομένου.

Η χρήση χημικών ουσιών δεν προκαλεί βλάβες στην υγεία εάν γίνεται σε κατάλληλες συνθήκες. Ως
εκ τούτου, είναι σκόπιμο να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε ουσίας και τη σωστή χρήση
της.
−

Κάθε δοχείο που περιέχει χημικά πρέπει απαραιτήτως να έχει:

−

Ευδιάκριτη ετικέτα, στερεωμένη σταθερά σε μία ή περισσότερες πλευρές του δοχείου στο
οποίο περιέχεται η ουσία ή το μείγμα, και στην οποία το όνομα της χημικής ουσίας πρέπει να
αναγράφεται καθαρά.

−

Τα εικονογράμματα ΚΙΝΔΥΝΟΙ πρέπει να ξεχωρίζουν σαφώς από το κάτω μέρος και τα
στοιχεία επικοινωνίας ενός ή περισσοτέρων προμηθευτών πρέπει να αναγράφονται οριζόντια
(ως προς τη θέση που συνήθως αφήνεται η συσκευασία). Τα δοχεία πρέπει, ακόμα, να
αποθηκεύονται με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος για να μπορείτε να έχετε
άμεση πρόσβαση στα γενικά χαρακτηριστικά τους.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι κινδύνων που σχετίζονται με τις χημικές ουσίες:
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−

Φυσικές- χημικές ιδιότητες

−

Εκρηκτικότητα

−

Αναφλεξιμότητα

Το αέριο, το οποίο γενικά απελευθερώνει οξυγόνο, μπορεί να προκαλέσει ή να διευκολύνει την
καύση άλλων ουσιών σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι ο αέρας.

−

Εξαιρετικά εύφλεκτα ή εύφλεκτα υλικά.

επιπτώσεις για την
Τοξικολογικές ιδιότητες Συγκεκριμένες
υγεία
Λίαν τοξικό

Καρκινογόνα

Τοξικό

Μεταλλαξιογόνα

Επιβλαβές

Τοξικά για την αναπαραγωγή

Διαβρωτικό
Ερεθιστικό
Ευαισθητοποιητικό
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Μάθημα 6 Αποθήκευση προϊόντων καθαρισμού
Υπάρχει ποικιλία τρόπων αποθήκευσης των προϊόντων, ανάλογα με το είδος των εγκαταστάσεων, τα
δοχεία στα οποία μεταφέρονται, τον κίνδυνο του εκάστοτε προϊόντος κτλ.
Οι όροι ασφαλείας με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνεται η αποθήκευση χημικών προϊόντων
υπόκεινται στις αλλαγές που προκύπτουν από τις τροποποιήσεις των ειδικών κανονισμών ασφαλείας
που βρίσκονται σε εφαρμογή.
Το πρώτο βήμα για τον προσδιορισμό του κινδύνου αποθήκευσης είναι να προσδιορίσετε πόσο
ακριβά είναι τα αποθηκευμένα χημικά και να προσδιορίσετε την ποσότητα του καθενός από αυτά.
Η κοινή αποθήκευση χημικών ουσιών, στα ίδια δοχεία ή στον ίδιο χώρο, χωρίς τη λήψη των
κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο ατυχημάτων, κυρίως λόγω των πιθανών
αντιδράσεων που μπορεί να προκύψουν μεταξύ τους και που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές,
εκρήξεις , εκπομπές τοξικών αερίων κ.λπ.
Μόνο χημικές ουσίες της ίδιας κατηγορίας κινδύνου πρέπει να αποθηκεύονται μαζί, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ασυμβατότητα μεταξύ αυτών των προϊόντων.
Τα άτομα που έρχονται σε επαφή με χημικές ουσίες πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλο ατομικό
προστατευτικό εξοπλισμό που προκύπτει από την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου και
σύμφωνα με όσα προβλέπονται.

Οι συσκευασίες των προϊόντων, με τα οποία εργαζόμαστε, πρέπει να πληροί ορισμένες απαιτήσεις:
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−

Πρέπει να σχεδιαστούν, να κατασκευαστούν και να κλείνουν με τέτοιο τρόπο ώστε το
περιεχόμενό τους να μην μπορεί να βγει από αυτές.

−

Τα υλικά συσκευασίας και στεγανοποίησης δεν πρέπει να καταστρέφονται από το
περιεχόμενο ή να είναι ευαίσθητα στο σχηματισμό επικίνδυνων ενώσεων.

−

Η συσκευασία και τα περιβλήματα πρέπει να είναι σκληρά και συμπαγή, ώστε να μην
χαλαρώνουν.

−

Τα δοχεία με κλείσιμο για πολλαπλές χρήσεις πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να κλείνουν
επανειλημμένα χωρίς να επιτρέπουν τη διαρροή του περιεχομένου.

Η χρήση χημικών ουσιών δεν προκαλεί βλάβες στην υγεία εάν γίνεται σε κατάλληλες συνθήκες. Ως
εκ τούτου είναι σκόπιμο να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε ουσίας και τη σωστή χρήση
της.
Κάθε δοχείο που περιέχει χημικά πρέπει απαραιτήτως να έχει:
−

Ευδιάκριτη ετικέτα, στερεωμένη σταθερά σε μία ή περισσότερες πλευρές του δοχείου στο
οποίο περιέχεται η ουσία ή το μείγμα, και στην οποία το όνομα της χημικής ουσίας πρέπει να
αναγράφεται καθαρά.

−

Τα εικονογράμματα ΚΙΝΔΥΝΟΙ πρέπει να ξεχωρίζουν σαφώς από το κάτω μέρος και τα
στοιχεία επικοινωνίας ενός ή περισσοτέρων προμηθευτών πρέπει να αναγράφονται οριζόντια
(σε σχέση με τη θέση που συνήθως αφήνεται η συσκευασία Τα δοχεία πρέπει, ακόμα, να
αποθηκεύονται με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος για να μπορείτε να έχετε
άμεση πρόσβαση στα γενικά χαρακτηριστικά τους.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι χημικών κινδύνων:
−

Φυσικές -χημικές ιδιότητες

−

Εκρηκτικότητα

−

Αναφλεξιμότητα

Το αέριο, το οποίο γενικά απελευθερώνει οξυγόνο, μπορεί να προκαλέσει ή να διευκολύνει την
καύση άλλων ουσιών σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι ο αέρας.
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Δείτε παρακάτω τον πίνακα μη συμβατικών προς αποθήκευση χημικών που αναπτύχθηκε από το
Ινστιτούτο Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Occupational Safety and Health Institute):

Δια-

Κίνδυνος

βρωτικό

υγείας/

: ΒΑΣΗ

τοξικό

Διαβρωτικό:

Εύφλεκτο

ΟΞΥ

Οξειδωτικό

Οξειδωτικό

Εύφλεκτο

Ξεχωρίστε τα υγρά και τα στερεά

Σε περίπτωση πολλαπλών εικονογραμμάτων κινδύνου θα πρέπει να ληφθούν υπ’
όψιν με βάση την ακόλουθη σειρά

τοξικό

ΟΞΥ
ΒΑΣΗ
υγείας/

Διαβρωτικό:

Τα χημικά που διαθέτουν ΜΟΝΟ αυτά τα
εικονογράμματα μπορούν να αποθηκευτούν
εκτός του χώρου αποθήκευσης που αερίζεται

Διαβρωτικό:
Κίνδυνος

Τα εκρηκτικά χημικά και τα αέρια υπό πίεση δεν
μπορούν να αποθηκευτούν μαζί με άλλα χημικά

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Αποθήκευη
σύμφωνα με το
Ασύμβατες

Συμβατές
Δελτίο Δεδομένων

ουσίες

ουσίες
Ασφαλείας (SDS)
Ενότητα 7 και 10

Σημείωση: δύο χημικές ουσίες μπορεί να έχουν το ίδιο εικονόγραμμα και να είναι ασύμβατες!
Παράδειγμα: Το οξικό οξύ και η τριαιθυλαμίνη είναι εύφλεκτα, αλλά δεν μπορούν να αποθηκευτούν μαζί επειδή είναι ένα οξύ και
μια βάση.

60

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μάθημα 1 Εγγενείς κίνδυνοι στην δραστηριότητα καθαρισμού
Οι κίνδυνοι για τα μέλη του προσωπικού καθαριότητας είναι διαφορετικοί, καθώς η ποικιλία των
καθηκόντων και των δραστηριοτήτων που εκτελούνται απαιτούν και την συμμετοχή διαφορετικών
επαγγελματικών προφίλ. Εκτός από τα χαρακτηριστικά του κάθε τομέα καθαρισμού, είναι ένας
μεγάλος αριθμός διαφορετικών κέντρων που πραγματοποιούν εργασίες καθαρισμού σε χώρους
όπως σε γραφεία, βιομηχανικοί καθαρισμοί, κέντρα υγείας, αεροδρόμια, ξενοδοχεία κτλ., που σε
συνδυασμό με την εκπαίδευση του προσωπικού και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε χώρου μας
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην όλο και μεγαλύτερη
συχνότητα εμφάνισης επαγγελματικών ασθενειών σε αυτόν τον τομέα, που οφείλεται στην έκθεση
των ατόμων σε διάφορους χημικούς παράγοντες και την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες που
απαιτούν σωματική άσκηση.

Γενικές αρχές πρόληψης κινδύνων:
1. Αποφυγή των κινδύνων.
2. Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν.
3. Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους.
4. Προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο.
5. Παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνικής.
6. Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο.
7. Προγραμματισμός της πρόληψης (τεχνική, οργάνωση, συνθήκες εργασίας).
8. Προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής
προστασίας.
9. Εκπαίδευση των εργαζομένων.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ:
Τα συνηθέστερα ατυχήματα
−

Πληγές

−

Χτυπήματα κατά τον χειρισμό οχημάτων, ηλεκτρικών σκουπών, περιστροφικών πρεσών ή
άλλων αντικειμένων

Κατάγματα
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−

Από την πτώση μηχανήματος ή αντικειμένου πάνω σε χέρι ή πόδι.

−

Τρυπήματα και κοψίματα.

−

Όταν χειρίζονται σακούλες σκουπιδιών και αιχμηρά αντικείμενα.

−

Μυοσκελετικοί τραυματισμοί.

−

Προβλήματα στην πλάτη ή στα άκρα και πόνοι.

Αίτια:
−

Σωματικά αίτια. Σημαντικές προσπάθειες και σωματική υπερφόρτωση.

−

Ψυχοκοινωνικά αίτια. Άγχος.

−

Ανάλογα με το άτομο. Φύλο, ηλικία, τρόπος ζωής.

−

Ανάλογα με την οργάνωση της εργασίας. Υψηλός ρυθμός εργασίας που στερείται
εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια, θα περιγράψουμε τους κινδύνους στους οποίους είμαστε εκτεθειμένοι και τα
προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να τους αποφύγουμε.

1.1 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η χειρωνακτική διαχείριση φορτίου προϋποθέτει την ανθρώπινη προσπάθεια, είτε πρόκειται για
άμεση κίνηση (ανύψωση, απόθεση), είτε για έμμεση κίνηση (ώθηση, έλξη, μετακίνηση), που μπορεί
να προκαλέσει δυσφορία και τραυματισμό στις παρακάτω περιπτώσεις/ή λόγω:
−

Διαχείριση κάδων και σακουλών σκουπιδιών.

−

Μεταφορά μηχανημάτων: ηλεκτρικές σκούπες, περιστροφικά μηχανήματα, κινητού
εξοπλισμού.

−

Εξοπλισμός εργασίας.

−

Μετακίνηση επίπλων και αντικειμένων.

Πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μια σειρά προληπτικών μέτρων:
−

Κρατήστε την πλάτη σας ίσια, λυγίστε τα γόνατά σας και δώστε κίνηση από τα πόδια σας.

−

Ανοίξτε ελαφρώς τα πόδια σας.

−

Κρατήστε το φορτίο σταθερά και με τα δύο χέρια.
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−

Κρατήστε το φορτίο με τα χέρια τεντωμένα προς τα κάτω, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο
σώμα.

−

Αποφύγετε να γυρίσετε τον κορμό σας κατά την ανύψωση, τη μεταφορά και τη φόρτωση.
Χρησιμοποιείστε τα πόδια σας για να κινηθείτε.

−

Όταν μετακινείτε το φορτίο, αυτό δεν πρέπει να περιορίζει το οπτικό σας πεδίο.

−

Ηλεκτρικός κίνδυνος

1.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Τα ατυχήματα που οφείλονται σε ηλεκτροπληξία δεν είναι πολύ συνηθισμένα στη βιομηχανία
καθαρισμού, αλλά οι συνέπειές τους είναι πολύ σοβαρές.
Ελέγξτε την επάρκεια του ηλεκτρικού εξοπλισμού ή / και των εγκαταστάσεων αναφορικά με τις
συνθήκες στις οποίες χρησιμοποιούνται:
−

Προϋποθέσεις χώρου: Βρεγμένοι χώροι, χώροι με αγώγιμες επιφάνειες.

−

Συνθήκες δραστηριότητας: πιθανή παρουσία εύφλεκτων ή εκρηκτικών ατμοσφαιρών,
επιθετικά περιβάλλοντα (ρύπανση, ακραίες θερμοκρασίες, διάβρωση κτλ.

−

Περιβαλλοντικές συνθήκες: Εσωτερικές ή εξωτερικές εγκαταστάσεις, υψόμετρο, υπέρταση
ηλεκτρικού ρεύματος και άλλες διαταραχές στην τροφοδοσία κτλ.

Αυτός ο τύπος ατυχήματος συμβαίνει όταν αγγίζετε καλώδια σύνδεσης εξοπλισμού ή καλώδια
επέκτασης στα οποία η μόνωση είναι κατεστραμμένη ή κακή. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μία ή
περισσότερες από τις ακόλουθες αιτίες:
−

Τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τον εξοπλισμό.

−

Περνάτε τα μηχανήματα πάνω από τα καλώδια και από τις καλωδιώσεις επέκτασης.

Πρίζες ή πολύμπριζα υπερφόρτωσης, που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση εξοπλισμού με
μεγαλύτερη ισχύ από αυτή που μπορούν να αντέξουν.
Πρέπει να λάβουμε υπόψη μια σειρά προληπτικών μέτρων:
−

Μην αγγίζετε ποτέ διακόπτη, πρίζα ή ηλεκτρική συσκευή με βρεγμένα χέρια.

−

Πριν καθαρίσετε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη.

−

Όταν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε πολλαπλά καλώδια επέκτασης ή πρίζες,
βεβαιωθείτε πρώτα ότι είναι σε θέση να υποστηρίξουν την ισχύ του εξοπλισμού που είναι
συνδεδεμένος σε αυτά.

−

Προσέξτε να μην περάσετε μηχανήματα καθαρισμού πάνω από καλώδια.
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−

Όταν αποσυνδέετε έναν εξοπλισμό εργασίας, μην τραβάτε από το καλώδιο. Τραβήξτε
πιάνοντας από το βύσμα.
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1.3 ΠΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ Ή ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΟΡΟΦΟ
Οι πτώσεις είναι μια σημαντική αιτία ατυχήματος στους χώρους εργασίας. Συνήθως προκαλούνται
εξαιτίας του κακού φωτισμού, των βαριών φορτίων ή την παρουσία εμποδίων που δυσχεραίνουν την
κινητικότητα στο χώρο εργασίας.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται σκάλες, είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί όταν τις
ανεβαίνετε ή τις κατεβαίνετε και δεν πρέπει να αφήνετε εμπόδια που δυσχεραίνουν τη διέλευση.
Όσον αφορά τις φορητές σκάλες, πρέπει να ελέγχονται πριν από τη χρήση τους (να μην έχουν
παραμορφωμένα σκαλοπάτια, να φοράτε αντιολισθητικά παπούτσια, να ασφαλίζεται την
πλατφόρμα στήριξης κ.λπ.).
Οι πιο συχνές αιτίες ατυχημάτων όταν χρησιμοποιείτε φορητές σκάλες είναι:
−

Σκάλες που γλιστράνε λόγω επισφαλούς στήριξης, επικλινές δάπεδο, άνεμος κτλ.

−

Απώλεια ισορροπίας λόγω ολίσθησης ή ξαφνικών κινήσεων κατά τη διαχείριση μεγάλων
φορτίων ή εργαλείων.

−

Σπάσιμο κάποιου εκ των στοιχείων της σκάλας (αλυσίδα ασφαλείας, σκαλοπάτια).

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΠΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ
−

Καθαρίστε και στεγνώστε γρήγορα τα δάπεδα.

−

Να φοράτε τα κατάλληλα υποδήματα.

−

Να χρησιμοποιείτε προειδοποιητική σήμανση

−

Εξασφαλίστε την ύπαρξη φωτισμού στους διαδρόμους και τις εξόδους.

−

Μην αφήνετε εκτεθειμένα καλώδια σε σημεία που κυκλοφορούν τα άτομα.

−

Να είστε προσεκτικοί με τις ανωμαλίες του εδάφους.
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ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΦΟΥΣ
−

Μην αυτοσχεδιάζετε σκάλες. Ασταθή αντικείμενα όπως κουτιά ή βαρέλια δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται ποτέ για την εκτέλεση εργασιών σε μεγάλο υψόμετρο.

−

Βεβαιωθείτε ότι η σκάλα είναι σε καλή κατάσταση.

−

Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση του εδάφους είναι η βέλτιστη.

−

Μην ισορροπείτε στη σκάλα.

−

Αποφύγετε τις βιαστικές κινήσεις όταν ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε σκάλες και μην κάνετε
πολλά βήματα τη φορά.

−

Βεβαιωθείτε ότι το χαλί στη σκάλα έχει στρωθεί σωστά.

−

Σε κάθε περίπτωση, σε μέρες με έντονο άνεμο ή αντίξοες καιρικές συνθήκες (ισχυρή βροχή,
χιόνι) δεν πρέπει να εκτελούνται εξωτερικές εργασίες

−

Η σκάλα δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από περισσότερα του ενός άτομα.

−

Μην ανεβαίνετε πάνω από το τρίτο σκαλί της κορυφής (τρίτο μετρώντας από πάνω).
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1.4 ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ, ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΕΞΙΑ

Τα χτυπήματα είναι μια πολύ συχνή αιτία εργατικών ατυχημάτων και συχνά προκαλούνται από την
έλλειψη τάξης. Η σημασία της τάξης κατά τις εργασίες καθαρισμού πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν
τόσο για την αποτελεσματικότερη εργασία όσο και για την διασφάλιση του χρόνου που απαιτείται
για τον καθαρισμό, την τακτοποίηση των εργαλείων και την ολοκλήρωση των εργασιών.
Για την αποφυγή εμποδίων, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην φοράμε φαρδιά
ρούχα ή να μην φοράμε δαχτυλίδια, βραχιόλια, αλυσίδες κ.λπ. κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Αφήναμε πάντα τις επιφάνειες ελεύθερες, χωρίς αντικείμενα.
Κατά τον καθαρισμό των μηχανημάτων, πρέπει να σταματάμε τα μηχανήματα και να τα
αποσυνδέουμε από το ρεύμα. Είναι πολύ σημαντικό τα μηχανήματα να είναι πάντα μπροστά μας
κατά τον καθαρισμό και να τα κρατάμε σωστά.
−

Πριν χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο, ελέγξτε το για τυχόν φθορές. Αν υπάρχουν φθορές,
ενημερώνουμε τον επόπτη εργασίας. Σε επιφάνειες με αιχμηρές γωνίες ή αιχμηρά μέρη
πρέπει να χρησιμοποιούμε προστατευτικά γάντια.

−

Σε περίπτωση που πρέπει να συλλέξετε κομμένα/σπασμένα υλικά, όπως σπασμένο γυαλί,
χρησιμοποιήστε το φαράσι όχι τα χέρια σας. Εάν πρόκειται για μεγάλα αντικείμενα,
χρησιμοποιήστε κατάλληλα γάντια για να αποφύγετε τον κίνδυνο κοψίματος.

−

Συνιστάται να έχετε άκαμπτα, σκληρά δοχεία για την εναπόθεση των υπολειμμάτων
σπασμένου γυαλιού, καθώς και οποιουδήποτε κοφτερού ή αιχμηρού αντικειμένου.
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1.5 ΑΠΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Παρακάτω βρίσκουμε τα πιο συχνά:
Σφουγγαρίστρες

Υπερβολικές διατάσεις του σώματος, εργασίες που απαιτούν επιβολή

και συστήματα

δύναμης, επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Με ρόδες ή σταθερά για το

σφουγγαρίσματος

σφουγγάρισμα. Εισπνοή σκόνης κατά το σκούπισμα

Κάδοι

Με ρόδες ή σταθεροί. Χειρωνακτική διαχείριση μεγάλων φορτίων.

Σκάλες και
Υπερβολικές διατάσεις του σώματος και πτώσεις από ύψος.
σκαλοπάτια
Υπερβολικές διατάσεις του σώματος, εργασίες που απαιτούν επιβολή
Χαλιά και
δύναμης, επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Εισπνοή σκόνης κατά το
καλύμματα
καθάρισμα
Υπερβολικές διατάσεις του σώματος, επαναλαμβανόμενες κινήσεις,
υπερπροσπάθεια. Δονήσεις. Γλιστρήματα όταν χρησιμοποιούνται στο
Περιστρεφόμενα
σφουγγάρισμα. Μπέρδεμα σε καλώδια που βρίσκονταν στο πάτωμα.
μηχανήματα και
Χειρωνακτική διαχείριση: Ο εξοπλισμός μπορεί να είναι βαρύς και η
βερνίκια
μεταφορά του από το ένα μέρος στο άλλο να καθίσταται δύσκολη.
Ηλεκτρικές εκκενώσεις.
Εργασίες που απαιτούν επιβολή δύναμης, ενέργειες ώθησης και
Ηλεκτρικές

συρσίματος. Επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Μπέρδεμα σε καλώδια που

σκούπες

βρίσκονταν στο πάτωμα. Εισπνοή σκόνης κατά το σκούπισμα.
Ηλεκτρικές εκκενώσεις
Εργασίες που απαιτούν επιβολή δύναμης και επαναλαμβανόμενες

Ατμοκαθαριστές

κινήσεις. Μπέρδεμα σε καλώδια που βρίσκονταν στο πάτωμα.
Εγκαύματα που προκαλούνται από τον ατμό. Ηλεκτρικές εκκενώσεις.
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Ένας από τους κινδύνους που σχετίζονται με το προσωπικό καθαρισμού είναι οι μυοσκελετικές
διαταραχές. Ένα πολύ υψηλό ποσοστό εργασιών καθαρισμού γίνεται με τα χέρια, δηλαδή χωρίς τη
βοήθεια μηχανοκίνητων εργαλείων. Το ότι δεν χρησιμοποιούνται εργαλεία σημαίνει ότι γίνονται
διατάσεις, επαναλαμβανόμενες κινήσεις, υπάρχουν άβολες στάσεις σώματος και υπερβολική
άσκηση, που μερικές φορές οδηγούν στην εμφάνιση μυοσκελετικών διαταραχών:
−

Συμπτώματα όπως τσιμπήματα και μούδιασμα, πόνος και δυσφορία, μυϊκοί σπασμοί,
φλεγμονή και δυσφορία.

−

Αύξηση των αναρρωτικών αδειών.

−

Λάθος χρήση των εργαλείων που προορίζονται για την προστασία των κινήσεων που μπορεί
να οδηγήσουν σε κάποια διαταραχή..

−

Άρνηση ολοκλήρωσης συγκεκριμένων εργασιών.

69

Μάθημα 2 Κίνδυνοι για την υγειά κατά την διαχείριση προϊόντων καθαρισμού

Εισπνοή
τοξικών
προϊόντων.

Κίνδυνοι
για την
υγεία
Ανάφλεξη
και έκρηξη

Άμεση
επαφή με
προϊόντα

Αυτά τα προϊόντα μπορεί να είναι τοξικά, διαβρωτικά, ερεθιστικά ή εύφλεκτα. Ως εκ τούτου, οι
κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των προϊόντων είναι:
1. Άμεση επαφή με το προϊόν: Ερεθιστικά ή διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού μπορεί να
προκαλέσουν ερεθισμό ή εγκαύματα στο δέρμα ή τα μάτια.
2. Εισπνοή τοξικών προϊόντων: Τα προϊόντα αυτά μπορεί να προκαλέσουν αναθυμιάσεις ή
ερεθιστικά αέρια που μολύνουν το εργασιακό περιβάλλον. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να
προκύψουν σε περίπτωση ανάμειξης διαφορετικών προϊόντων καθαρισμού. Αυτά τα αέρια
βλάπτουν τον βλεννογόνο και το αναπνευστικό σύστημα.
3. Κατάποση τοξικών προϊόντων (όταν καταπίνονται από το στόμα). Αν και δεν συνιστούν τον
πλέον διαδεδομένο κίνδυνο, οι επιπτώσεις τους μπορεί να είναι πολύ κακές για την υγεία.
4. Ανάφλεξη και έκρηξη: Αυτές οι επιδράσεις μπορεί να εμφανιστούν όταν χρησιμοποιούνται
καύσιμα ή εύφλεκτα προϊόντα κοντά σε πηγές θερμότητας ή όταν ψεκάζονται σε φλόγες.

Η πλέον επικίνδυνη χρονική στιγμή είναι κατά τη μεταφορά των προϊόντων από μια συσκευασία σε
μια άλλη, γιατί συνήθως δεν υπάρχει προφύλαξη και μπορούμε να διευκολύνουμε την άμεση επαφή
με το προϊόν, την εισπνοή και τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
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Ακολουθεί ένας πίνακας με τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προϊόντα και τις επιδράσεις τους στο
ανθρώπινο σώμα:
Η εισπνοή είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος δηλητηρίασης, αν
και μπορεί επίσης να συμβεί μέσω των πεπτικών ή και των
ΔΙΑΛΥΤΕΣ

δερματικών οδών. Μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως
θολή όραση, γλωσσικές διαταραχές, πονοκέφαλο, κοιλιακό
άλγος ...
Έχουν χαμηλή τοξικότητα. Σε περίπτωση κατάποσης και σε
διάστημα εντός λίγων λεπτών, μπορεί να εμφανιστεί ναυτία,

ΣΑΠΟΥΝΙ

εμετός και διάρροια. Εάν προκύψει ατύχημα και έρθει σε
επαφή με τα μάτια, μπορεί να οδηγήσει σε ήπια
επιπεφυκίτιδα.
Μετά από κατάποση και εισπνοή μπορεί να προκληθεί σοβαρή

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

αναπνευστική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσουν καυστική
βλάβη.

ΚΑΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ

Συγκαταλέγονται στις πιο επικίνδυνες για δηλητηρίαση ουσίες.

ΧΛΩΡΙΟ

Σε περίπτωση κατάποσης προκαλεί πόνο στον οισοφάγο.
Η αναπνευστική οδός είναι μια σημαντική οδός που βρίσκεται
εξαιρετικά εκτεθειμένη. Μπορεί να προκαλέσει βήχα και

ΑΜΜΩΝΙΑ

δύσπνοια. Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει καυστικό
τραυματισμό στο στόμα, το λαιμό και το στομάχι. Η επαφή με
τα μάτια προκαλεί ερεθισμό.
Μπορεί να προκαλέσει καυστικό τραυματισμό και αργότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
νεφρική βλάβη και υπασβεστιαιμία
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2.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ- ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Κίνδυνοι για την υγεία

Φωτιά

−

Καρκινογόνα

−

Εύφλεκτα

−

Μεταλλαξιογόνα

−

Πυροφορικά

−

Αναπαραγωγική

−

Αυτοθερμαινόμενα

τοξικότητα

−

Έκλυση εύφλεκτου

−
−

Αναπνευστική

Θαυμαστικό!

−

και τα μάτια)
−

Ευαισθητοποιητικά για
το δέρμα

αερίου

−

Οξεία τοξικότητα

ευαισθητοποίηση

−

Αυτοαντιδραστικά υλικά

−

Ναρκωτική επίδραση

Τοξικότητα στα όργανα

−

Οργανικά υπεροξείδια

−

Ερεθισμός της

στόχους
−

Ερεθιστικά (για το δέρμα

αναπνευστικής οδού
−

Τοξικότητα από
αναρρόφηση

Επικίνδυνο για τη
στιβάδα του όζοντος (μη
υποχρεωτικό)

Κύλινδρος αερίου

−

Αέρια υπό πίεση

Διάβρωση

−

Έκρηξη βόμβας

Διάβρωση του

−

Εκρηκτικότητα

δέρματος/ εγκαύματα

−

Αυτοαντιδραστικά υλικά

−

Οφθαλμικές βλάβες

−

Οργανικά υπεροξείδια

−

Διαβρωτικά για τα
μέταλλα

Φλόγα πάνω από τον κύκλο

Περιβάλλον
(Μη υποχρεωτικό)

Νεκροκεφαλή και σταυρός
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−

−

Οξειδωτικά

−

Υδατική τοξικότητα

Οξεία τοξικότητα
(θανάσιμη ή τοξική)

Ένα εικονόγραμμα κινδύνου περιέχει σύμβολα, χρώματα και γραφικά στοιχεία που μεταδίδουν
συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Τα
εικονογράμματα κινδύνου χρησιμεύουν στην ενημέρωση. Και προειδοποιούν για τους κινδύνους
που σχετίζονται με τις ουσίες ή τα μείγματα που αποτελούν το κάθε προϊόν.
Αυτό είναι το Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα (ΠΕΣ) ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών
προϊόντων, σε μια απλοποιημένη έκδοση:
ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Εκρηκτικό

Ταξινόμηση: ασταθές εκρηκτικό, εκρηκτικό, κίνδυνος
μαζικής

έκρηξης,

εκρηκτικό,

σοβαρός

κίνδυνος

εκτόξευσης, εκρηκτικό, κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης ή
εκτόξευσης.

Προσοχή: Να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας,
σπινθήρες, ενεργές εστίες φωτιάς ή θερμές επιφάνειες.
Να μην καπνίζετε. Να φοράτε γάντια, ρούχα, γυαλιά, και
προστατευτική

μάσκα

Να

χρησιμοποιείτε

τον

υποχρεωτικό εξοπλισμό μέσων ατομικής προστασίας.
Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση πυρκαγιάς.
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Εύφλεκτο

Ταξινόμηση: εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο, εύφλεκτο αέριο,
εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ, εύφλεκτο αεροζόλ, υγρό
και ατμοί.

Προσοχή: Μην ψεκάζετε σε ανοιχτές φλόγες ή άλλες
πηγές ανάφλεξης. Μακριά από πηγές θερμότητας,
σπινθήρες, ανοιχτές φλόγες, θερμές επιφάνειες. Μην
καπνίζετε. Το δοχείο να διατηρείται καλά κλεισμένο. Να
φυλάσσεται σε δροσερό μέρος. Προστατέψτε το από την
έκθεση στον ήλιο.

Αέριο

υπό

πίεση

Ταξινόμηση: περιέχει αέριο υπό πίεση. Κίνδυνος έκρηξης
σε περίπτωση θέρμανσης. Περιέχει αέριο υπό ψύξη.
Μπορεί

να

προκαλέσει

εγκαύματα

ψύχους

ή

τραυματισμό.

Προσοχή: Προστατέψτε το από την έκθεση στον ήλιο.
Φορέστε γάντια, γυαλιά, μάσκα που προστατεύουν από το
κρύο. Επισκεφθείτε αμέσως έναν γιατρό.

Διαβρωτικό

Ταξινόμηση: Δυνητικά διαβρωτικό για τα μέταλλα.
Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και σοβαρές
οφθαλμικές βλάβες.

Προσοχή: Μην εισπνέετε σκόνη, καπνό, αναθυμιάσεις,
ατμό και αέρια. Μετά την χρήση ξεπλυθείτε καλά.
Φορέστε γάντια, ρούχα, γυαλιά, και προστατευτική
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μάσκα. Να φυλάσσεται κλειδωμένο. - Να φυλάσσεται
μόνο στην αρχική συσκευασία

Οξειδωτικό

Ταξινόμηση: μπορεί να προκαλέσει ή να αυξήσει την
δριμύτητα μιας πυρκαγιάς εάν οξειδωθεί.

Προσοχή: Μακριά από πηγές θερμότητας, σπινθήρες,
ανοιχτές φλόγες, θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε.
Φορέστε γάντια, ρούχα, γυαλιά, και προστατευτική
μάσκα. Ξεπλύνετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και το
δέρμα με άφθονο νερό πριν αφαιρέσετε τα ρούχα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οξεία

Ταξινόμηση: θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης.

τοξικότητα

Θανατηφόρο σε περίπτωση επαφής με το δέρμα.
Θανατηφόρο

σε

περίπτωση

εισπνοής.

Τοξικό

σε

περίπτωση κατάποσης. Τοξικό σε περίπτωση επαφής με
το δέρμα. Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.

Προσοχή: Μετά την χρήση ξεπλυθείτε καλά. Μην τρώτε,
πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση. Σε περίπτωση
κατάποσης, καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή
ένα γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα σας. Αποθηκεύστε σε
σφραγισμένο δοχείο. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια,
το δέρμα ή τα ρούχα. Φορέστε γάντια, ρούχα, γυαλιά, και
προστατευτική μάσκα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,
πλύνετε απαλά με άφθονο σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε
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αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε τα μολυσμένα
ρούχα πριν τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μην εισπνέετε
σκόνη, καπνό, αναθυμιάσεις, ατμό και αέρια. Να
χρησιμοποιείτε μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
Να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε το θύμα
σε εξωτερικό χώρο και κρατήστε το σε μια άνετη θέση που
διευκολύνει την αναπνοή. Να φυλάσσεται κλειδωμένο.

Κίνδυνος

Ταξινόμηση: Μπορεί να ερεθίσει τις αναπνευστικές

υγείας

οδούς. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ίλιγγο. Μπορεί
να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση. Προκαλεί
σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Προκαλεί δερματικό
ερεθισμό.

Επιβλαβές

σε

περίπτωση

κατάποσης.

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. Επιβλαβές σε
περίπτωση εισπνοής. Επιβλαβές για τη δημόσια υγεία και
το περιβάλλον αφού καταστρέφει το στρατοσφαιρικό
όζον.

Προσοχή: Αποφύγετε το να εισπνέετε σκόνη, καπνό,
αναθυμιάσεις, ατμό και αέρια. Να χρησιμοποιείτε μόνο σε
ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Σε περίπτωση εισπνοής,
μεταφέρετε το θύμα σε εξωτερικό χώρο και κρατήστε το
σε μια άνετη θέση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε
περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το Κέντρο
Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
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Να φοράτε γάντια, ρούχα, γυαλιά, και προστατευτική
μάσκα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με
άφθονο σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα
μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Εάν
είναι εύκολο, σε περίπτωση που φοράτε φακούς επαφής
αφαιρέστε τους. Συνεχίστε να ξεπλένετε την περιοχή. Μην
τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση.

Σοβαρός
κίνδυνος
υγείας

Ταξινόμηση: Μπορεί να ερεθίσει τις αναπνευστικές
οδούς. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ίλιγγο. Μπορεί
να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση. Προκαλεί
σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Προκαλεί δερματικό
ερεθισμό.

Επιβλαβές

σε

περίπτωση

κατάποσης.

Επιβλαβές σε περίπτωση επαφής με το δέρμα. Επιβλαβές
σε περίπτωση εισπνοής. Επιβλαβές για τη δημόσια υγεία
και το περιβάλλον αφού καταστρέφει το στρατοσφαιρικό
όζον.
Προσοχή: Κατάποση και διείσδυση στην αναπνευστική
οδό. Βλάβη σε συγκεκριμένα όργανα \ 10s. Μπορεί να
επηρεάσει τη γονιμότητα ή να βλάψει το έμβρυο. Είναι
ύποπτο για πρόκληση βλάβης στην γονιμότητα ή το
έμβρυο. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Είναι ύποπτο για
πρόκληση

καρκίνου. Μπορεί να προκαλέσει γενετικά

ελαττώματα. Είναι ύποπτο για πρόκληση

γενετικών

ελαττωμάτων. Σε περίπτωση εισπνοής, μπορεί να
προκαλέσει συμπτώματα αλλεργίας ή άσθματος ή
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δυσκολίες στην αναπνοή. Σε περίπτωση κατάποσης,
καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.
Μην προκαλέσετε εμετό. Να φυλάσσεται κλειδωμένο.
Μην εισπνέετε σκόνη, καπνό, αναθυμιάσεις, ατμό και
αέρια. Μετά την χρήση ξεπλυθείτε καλά. Μην τρώτε,
πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση. Συμβουλευτείτε ένα
γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Σε περίπτωση έκθεσης
καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Ζητήστε
ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε
την ουσία πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες
προφύλαξης.
Να χρησιμοποιείται τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
Σε περίπτωση έκθεσης ή υποψίας έκθεσης σε αυτή την
ουσία συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Αποφύγετε το να
εισπνέετε σκόνη, καπνό, αναθυμιάσεις, ατμό και αέρια. Σε
περίπτωση

ανεπαρκούς

εξαερισμού,

να

φοράτε

κατάλληλο προστατευτικό αναπνευστικό εξοπλισμό. Σε
περίπτωση εισπνοής, εάν η αναπνοή είναι δύσκολη
μεταφέρετε το θύμα σε εξωτερικό χώρο και κρατήστε το
σε μια άνετη θέση που διευκολύνει την αναπνοή.
Διαβρωτικό

Ταξινόμηση: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και
οφθαλμικές βλάβες.
Προσοχή: Μην εισπνέετε σκόνη, καπνό, αναθυμιάσεις,
ατμό και αέρια. Μετά την χρήση ξεπλυθείτε καλά. Να
φοράτε γάντια, ρούχα, γυαλιά, προστατευτική μάσκα. Να
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φυλάσσεται κλειδωμένο, Να αποθηκεύεται μόνο στην
αρχική συσκευασία.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κίνδυνος για
το
περιβάλλον

Ταξινόμηση: Εάν απορριφθεί στο υδάτινο ή στο χερσαίο
περιβάλλον,

μπορεί

να

προκαλέσει

βλάβη

στο

οικοσύστημα λόγω διατάραξης της φυσικής ισορροπίας,
αμέσως ή μακροπρόθεσμα. Ορισμένες ουσίες ή τα
προϊόντα επεξεργασίας τους μπορούν να βρίσκονται
ταυτόχρονα σε περισσότερες κατηγορίες.
Προσοχή: Ανάλογα με τον πιθανό κίνδυνο, μην τους
αφήσετε να φτάσουν στην αποχέτευση, στο πάτωμα ή στο
περιβάλλον. Ακολουθήστε ορθές πρακτικές διάθεσης
αποβλήτων .
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2.2 ΤΡΟΠΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Ή ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Το πρωτόκολλο δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης έχει ως εξής:

−

Προστασία: Πριν αναλάβουμε δράση, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τόσο το άτομο που
έχει εκτεθεί όσο και εμείς είμαστε ασφαλείς. Σε περίπτωση τοξικότητας από προϊόντα
καθαρισμού, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είμαστε πλέον μακριά από το εν λόγω προϊόν, έτσι
ώστε να μην μπορεί πια να είναι επιβλαβές για εμάς.

−

Προειδοποίηση: Πάντα ειδοποιούμε το Κέντρο Δηλητηριάσεων για το ατύχημα. Θα είναι
πολύ χρήσιμο να ενημερώσετε σχετικά με το προϊόν που προκάλεσε τη δηλητηρίαση και τις
επιπτώσεις που είχε στο άτομο.

−

Βοήθεια: Αφού λάβουμε μέτρα προστασίας και ενημερωθούμε, μπορούμε να δράσουμε
ελέγχοντας τα ζωτικά σημεία του συγκεκριμένου ατυχήματος.
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Μάθημα 3 Κατανόηση των ετικετών- Οδηγίες Κατασκευαστή
Για να αποτρέψουμε τους πιθανούς κινδύνους χημικής προέλευσης, πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν μας
μια σειρά οδηγιών:
−

Όταν χρησιμοποιείτε μια χημική ουσία, και στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, θα
πρέπει η χρήση να πραγματοποιείτε σε αεριζόμενους χώρους.

−

Ο εργαζόμενος πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνος για τη χρήση που κάνει σε ένα προϊόν και
τις ποσότητες που χρειάζεται για να καθαρίσει.

−

Όποτε το απαιτεί το προϊόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε να χρησιμοποιούμε τα σωστά Μέτρα
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ): γυαλιά, γάντια, μάσκα προσώπου κτλ.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε να διαβάσουμε τις οδηγίες του κατασκευαστή στις ετικέτες των προϊόντων
και ποτέ δεν αναμειγνύουμε πολλά προϊόντα και δεν χρησιμοποιούμε σπιτικά «γιατροσόφια» που
μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες. Ακολουθούν μερικές βασικές οδηγίες για τα
προϊόντα καθαρισμού:

Διατηρήστε την αποθηκευμένη ποσότητα στο ελάχιστο.
−

Εξετάστε τα χαρακτηριστικά κινδύνου των προϊόντων και τις ασυμβατότητές τους.

−

Ομαδοποιήστε αυτά τα προϊόντα που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και διαχωρίστε τα
ασύμβατα.

−

Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν ετικέτα

−

Κρατήστε ένα αρχείο με τα αποθηκευμένα προϊόντα.

−

Χρησιμοποιήστε ντουλάπες ασφαλείας.
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Όλα τα δοχεία που περιέχουν κάποια χημική ουσία πρέπει να έχουν την αντίστοιχη ετικέτα που
πρέπει να αναγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Όνομα της ουσίας ή του παρασκευάσματος
Όνομα, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου του κατασκευαστή ή του
εισαγωγέα.
Σύμβολα κινδύνου και ενδείξεις για την επισήμανση των βασικότερων
κινδύνων.
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Μάθημα 4 Ταυτοποίηση και Μέσα Ατομικής Προστασίας
Τα μέσα ατομικής προστασίας που μπορεί να είναι απαραίτητα στις δραστηριότητες δημόσιου
καθαρισμού είναι:
Κράνη ασφαλείας εάν απαιτείται, ανάλογα με το
χώρο εργασίας. Προστασία κεφαλιού (διάφοροι
Προστασία

τύποι

καπέλων,

κασκέτων

κτλ.,

πλεκτών,

κεφαλιού

επικαλυμμένων με υφάσματα κτλ.) για όλες τις
εργασίες που εκτελούνται και σε εξωτερικούς
χώρους τις ηλιόλουστες μέρες.
Μπορεί να είναι διαφόρων τύπων και πρέπει να
χρησιμοποιείται από εργαζόμενους στους τομείς

Προστασία ακοής
που εκτελούν καθήκοντα σε περιοχές με υψηλά
επίπεδα θορύβου.
Γυαλιά και οθόνες για χρήση σε δραστηριότητες με
Προστασία ματιών
κίνδυνο

τραυματισμού

των

ματιών

από

και προσώπου
εκτινασσόμενα σωματίδια
Ο κατάλληλος τύπος πρέπει να επιλέγεται ανάλογα
Προστασία

των
με το αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την

αναπνευστικών
εργασία με χημικά ή για προστασία από περιοχές
οδών
με σκόνη.
Στις περισσότερες δραστηριότητες σε αυτόν τον
Προστασία χεριών

τομέα είναι απαραίτητο να φοράτε προστατευτικά

και βραχιόνων

γάντια για προστασία από τον κίνδυνο κοπής, και
σε ορισμένες περιπτώσεις κατά των χημικών.
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Με αντιολισθητική σόλα όταν εργάζεστε σε υγρές
Υποδήματα
ασφαλείας

περιοχές και με ενισχυμένο κάλυμμα προστασίας
ή

προστασίας

του άκρου του ποδιού εάν υπάρχει κίνδυνος
πτώσης αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν
σωματική βλάβη.
Προστατευτικές κρέμες και κρέμες που θα

Προστασία
χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εξωτερικών
δέρματος
εργασιών τις ηλιόλουστες μέρες.
Εξοπλισμός και ζώνες ασφαλείας για περίπτωση
πτώσης

από

ύψος:

για

να

παραμένει

ο

εργαζόμενος ασφαλής κατά τη διάρκεια εργασιών
καθαρισμού.
Συνολική

Εξοπλισμός σηματοδότησης (βραχιόλια, γάντια)

προστασία κορμού

(αντανακλαστικά
χρησιμοποιηθούν

και
για

φθορίζοντα)
να

ενισχύσουν

θα
την

οπτικοποίηση του ατόμου όταν υπάρχει κίνδυνος
να παρασυρθεί ο εργαζόμενος από κινούμενα
οχήματα.
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ENOTHTA 3 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΑΠΕΔΩΝ,
ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ.
Μάθημα 1 Ανάπτυξη διαδικασιών καθαρισμού
1.1 ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΕΧΝΙΚΗ
Το πρώτο βήμα για την αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού είναι ο
προγραμματισμός των δραστηριοτήτων. Τα βήματα που προτείνονται είναι τα εξής:

1ο: Είναι απαραίτητο να εντοπιστούν οι ανάγκες
καθαρισμού του κτιρίου ή των δομών. Για το λόγο
αυτό, ζητείστε περαιτέρω πληροφορίες από τους
υπεύθυνους.
2ο: Είναι απαραίτητο να αναλύσετε
καθαρισμού που χρειάζεται κάθε χώρος.

το

είδος

3ο: Ελέγξτε το χρόνο που προβλέπεται για τον
καθαρισμό του εκάστοτε χώρου.

4ο: Επιλεξτε τον εξοπλισμό καθαρισμού, τα προϊόντα
και τις τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε
μονάδα, ανάλογα με την επιφάνεια που θα καθαριστεί.

Ο υπεύθυνος πρέπει να ενημερωθεί για όλες τις ασυνέπειες που εντοπίζονται αναφορικά με τον
προγραμματισμό και την εκτέλεση των εργασιών.
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1.2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ
Το σκούπισμα είναι πολύ σημαντικό. Η συγκεκριμένη τεχνική επιτρέπει
την πιο αποτελεσματική συλλογή σκόνης και σκουπιδιών που βρίσκονται
στο έδαφος.
Συνιστάται να αρχίσετε να σκουπίζετε από τα σημεία που βρίσκονται πιο
μακριά από την είσοδο, για να συνεχίσετε κατευθυνόμενοι προς την
πόρτα.
Το σκούπισμα πρέπει να γίνεται καθημερινά σε όλες τις μονάδες. Βέβαια,
εφόσον πρόκειται για εξωτερικό χώρο, ο καθαρισμός μπορεί να
προγραμματιστεί για μεγαλύτερα τακτικά χρονικά διαστήματα.
Τα δάπεδα πρέπει να περαστούν πρώτα, πριν καθαριστούν τα υπόλοιπα

ΥΓΡΟ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ
Για αυτό, χρησιμοποιείται παρκετέζα εμποτισμένη με ειδικό υγρό για
παρκετέζα ή ένας τύπος σφουγγαρίστρας με διανομέα νερού.
Συνήθως χρησιμοποιείται σε δάπεδα που έχουν γυαλιστεί, τα οποία
είναι απαραίτητο να διατηρούνται χωρίς σκόνη.
Το πιο σημαντικό σε σχέση με το υγρό σκούπισμα είναι το γεγονός ότι
μας επιτρέπει έναν εύκολο καθαρισμό κάτω από τα έπιπλα. Αυτό μας
δίνει την δυνατότητα να εξοικονομήσουμε πολύ χρόνο, αφού δεν
χρειάζεται να μεταφέρουμε τα έπιπλα.

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΚΟΥΠΑ
Η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να αντικαταστήσει το

παραδοσιακό

σκούπισμα επειδή έχουν τον ίδιο σκοπό: να αφαιρέσουν τη σκόνη από
τις επιφάνειες. Δεν σηκώνει τη σκόνη από το έδαφος.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια καθώς δεν
καταστρέφει τους διαφορετικούς τύπους υλικών.
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ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ
Το σφουγγάρισμα είναι η πιο διαδεδομένη τεχνική για την αφαίρεση
λεκέδων από το δάπεδο, αφαιρώντας επίσης υπολείμματα σκόνης που
δεν απομακρύνθηκαν με το σκούπισμα.

Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε από τι υλικό είναι φτιαγμένο το
έδαφος, καθώς θα καθορίσει το προϊόν καθαρισμού που θα
χρησιμοποιηθεί.
Στην περίπτωση που πρόκειται για μάρμαρο ή γρανίτη, συνιστάται η
χρήση ενός προϊόντος για ευαίσθητα δάπεδα. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται χλώριο σε αυτά τα υλικά καθώς θα αφαιρέσει τη
λάμψη τους.
Το παρκέ και το ξύλινο πάτωμα απαιτεί ακόμη περισσότερη προσοχή
και την αποφυγή της χρήσης υπερβολικής ποσότητας νερού κατά τον
καθαρισμό, ενώ συνιστάται η χρήση σφουγγαρίστρας.
Το σφουγγάρισμα πρέπει να γίνεται καθημερινά, ειδικά σε χώρους
που απαιτούν τη μεγαλύτερη υγιεινή, όπως μπάνια και κουζίνες.
Τα πλακίδια καθαρίζονται με ψεκασμό των επιφανειών και στη
συνέχεια το προϊόν καθαρισμού αφαιρείται με ένα πανί καθαρισμού.
Η διαδικασία πρέπει να γίνει ξεκινώντας από τα σημεία που βρίσκονται
πιο ψηλά και να τελειώνει με τα χαμηλότερα σημεία.

ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ
Ως ξεσκόνισμα νοείται η διαδικασία απομάκρυνση της σκόνης που
εναποτίθεται σε τοίχους ή οροφές και έπιπλα.
Για το ξεσκόνισμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ξεσκονόπανο,
αν η περιοχή δεν είναι πολύ μεγάλη, ή μια ηλεκτρική σκούπα.
Στην περίπτωση των οροφών, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί,
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Μάθημα 2 Η κατάσταση στον χώρο πραγματοποίησης της εργασίας
καθαρισμού
Κάθε χώρος εργασίας έχει ειδικά χαρακτηριστικά που σημαίνουν μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό
δυσκολίας όσον αφορά τον καθαρισμό.

2.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ως πρώτο βήμα, τα αντικείμενα και τα έπιπλα που μπορεί να αποτελέσουν
εμπόδιο στη δουλειά μας πρέπει να αφαιρεθούν από τον χώρο που
πρόκειται να καθαρίσουμε. Αυτό το βήμα θα βοηθήσει, μεταξύ άλλων,
στην αποφυγή ανεπιθύμητων ατυχημάτων.

Στη συνέχεια θα μεταφέρουμε στο χώρο τον εξοπλισμό, τα προϊόντα
καθαρισμού και τα μηχανήματα που απαιτούνται για τον καθαρισμό,
τοποθετώντας τα σε μια περιοχή στην οποία η μεν πρόσβαση είναι εύκολη
και η δε διέλευση ατόμων δεν είναι συχνή.

Η περιοχή μπορεί να καθαριστεί.
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Τα προϊόντα και τα αναλώσιμα πρέπει να
αποθηκεύονται σε ένα τακτοποιημένο μέρος για το
σκοπό αυτό.

Διατήρηση της τάξης.
Τρεις βασικές πτυχές:

Η οργάνωση των χώρων είναι εξίσου σημαντική
καθώς θα καθορίσει πόσο γρήγορα θα επιτελέσουμε
τη δουλειά μας. Παρόλο που έχουμε την εντύπωση
ότι οι άνθρωποι που εργάζονται στους χώρους
καθαρισμού γενικά παρατάνε τον εξοπλισμό τους,
διαπιστώνουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Συνιστάται
να μην μετακινείτε τα αντικείμενα, προκειμένου να
αποφύγετε τυχόν απώλειες για τις οποίες μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνο το προσωπικό καθαριότητας.

Ανάπτυξη εργασιών καθαριότητας με άτομα στην
εργασία (σε μεταφορά).
Για τον προγραμματισμό των εργασιών στις
εγκαταστάσεις και τις δομές πρέπει λαμβάνεται υπ’
όψιν η καταλληλότερη χρονική στιγμή κατά την
οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, όταν
αυτό δεν είναι δυνατό, το προσωπικό καθαρισμού
θα πρέπει να εργάζεται όταν υπάρχει λιγότερη ή
καθόλου διέλευση πελατών και όταν υπάρχουν
λιγότεροι υπάλληλοι στο χώρο.
Μερικές φορές, δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί η παρουσία ανθρώπων στο χώρο που πρέπει να
καθαριστεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις:
−

Οι εργαζόμενοι θα κληθούν, ανάλογα με τις δυνατότητες που υπάρχουν, να αλλάξουν τη θέση
τους για το χρόνο που απαιτείται προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός.

−

Θα είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν ποια προϊόντα είναι καλύτερο να μην
χρησιμοποιούνται για να αποφευχθεί η εκπομπή έντονων μυρωδιών και τοξικότητας.

−

Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε θορυβώδη μηχανήματα καθαρισμού που θα ενοχλήσουν
τους παρευρισκόμενους.
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−

Εάν οι άνθρωποι στην περιοχή εργασίας είναι παιδιά, οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ακόμη
πιο προσεκτικοί σχετικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους, προειδοποιώντας τους ανηλίκους
να παραμείνουν σε εγρήγορση.

2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Για να επαληθευτεί το γεγονός ότι οι εργασίες που έχουν ανατεθεί έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία,
πρέπει να γίνει επαλήθευση της εργασίας. Για να το κάντε αυτό, ελέγξτε τη σκόνη, τα δακτυλικά
αποτυπώματα, τους λεκέδες στα τζάμια, τα σκουπίδια στο δάπεδο, τις πόρτες, τα έπιπλα, τις
επιφάνειες κ.λπ.

2.3 ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το πλάνο εργασιών είναι το έγγραφο που περιγράφει λεπτομερώς τις ενέργειες που πρέπει να
πραγματοποιηθούν στο χώρο εργασίας για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού των χώρων και των
εγκαταστάσεων.
Για την προετοιμασία του, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα ακόλουθα:
−

Ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε δραστηριότητα.

−

Η χρήση των εγκαταστάσεων.

−

Οι διαστάσεις της περιοχής που θα καθαριστεί.

−

Ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα προς χρήση.

−

Ο προγραμματισμός σε σχέση με το πότε είναι καλύτερο να πραγματοποιήσετε τη
δραστηριότητα.

−

Περιοχές ευρύτερης χρήσης και, επομένως, με μεγαλύτερη ανάγκη καθαρισμού.

Το πλάνο εργασιών είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, γιατί αν το ακολουθήσετε λεπτομερώς και
εφόσον είναι καλά οργανωμένο, είναι εγγυημένο ότι η δουλειά σας θα εξελιχθεί με τον τρόπο που
απαιτείται.

2.4 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ
Αυτοί οι κανόνες σχετίζονται με μια σειρά οδηγιών, που θα λάβει ο εργαζόμενος από τον εργοδότη,
οι οποίες θα αφορούν στο πώς, πότε και τι χρειάζεται να καθαρίσει.
Αυτές οι οδηγίες μπορούν να ληφθούν σε δύο διαφορετικούς χρόνους:
−

Κατά την έναρξη της σχέσης εργασίας.

−

Κατά τη διάρκεια της σχέσης εργασίας. Όταν τελικά ξεκινήσει η σχέση εργασίας, οι οδηγίες
ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που προβλέπονταν αρχικά ανάλογα με τις διαφορετικές
συνθήκες.
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Μάθημα 3 Χειρισμός και συντήρηση εξοπλισμού καθαρισμού.
Γνώση των διαδικασιών και των κανόνων του κέντρου στο οποίο εργαζόμαστε.
Ο σκοπός της ύπαρξης διαδικασιών που αναπτύσσονται στον τομέα του καθαρισμού είναι να
διατηρηθεί μια ομοιομορφία στα αποτέλεσμα που μπορούν να δώσουν τα διαφορετικά άτομα που
ενδεχομένως πραγματοποιούν τη δραστηριότητά τους στις ίδιες εγκαταστάσεις. Όλοι οι εργαζόμενοι
πρέπει να γνωρίζουν τόσο τις διαδικασίες όσο και τους κανόνες.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τον εξοπλισμό καθαρισμού που ενδείκνυται για κάθε διαφορετική
επιφάνεια, προκειμένου να επιτύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα και να τα διατηρήσετε σε σωστή
κατάσταση συντήρησης.
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3.1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ

Παρκετέζα
Το κάλυμμα είναι το μέρος που έρχεται σε επαφή με το έδαφος και το
οποίο θα μας βοηθήσει να συλλέξουμε τη σκόνη και τα στερεά

Κλασική σφουγγαρίστρα
Ένα εργαλείο που αποτελείται από μια δέσμη φαρδιών χαλαρών
λωρίδων ή από ένα σφουγγάρι, τα οποία βρίσκονται προσαρτημένα σε

Πανάκια
Τα πανάκια καθαρισμού χρησιμοποιούνται για να απομακρύνουν την
σκόνη από τις επιφάνειες.

Καρότσι καθαρισμού
Αυτό είναι ένα μέσο μεταφοράς του εξοπλισμού που θα χρειαστεί κατά
τον καθαρισμό.
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Σφουγγάρι
Το σφουγγάρι είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τον καθαρισμό
δαπέδων. Μπορεί να κατασκευαστεί από διαφορετικά υλικά όπως από

Κουβάδες
Οι κουβάδες χρησιμοποιούνται για την ανάμειξη προϊόντων
καθαρισμού με νερό.

Σκούπα
Αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τις δουλειές του σπιτιού
καθώς μας επιτρέπει να συλλέγουμε τη σκόνη ή τα σκουπίδια από το

3.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα υλικά με τα οποία έχει κατασκευαστεί μια επιφάνεια για να
αποφευχθεί το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς σε αυτά.
Όσον αφορά τη σφουγγαρίστρα, κάθε μία από αυτές ενδείκνυται για τον καθαρισμό διαφορετικών
επιφανειών. Για παράδειγμα, εάν η επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί είναι παρκέ, ξύλινο
πάτωμα, πορσελάνη ή κεραμικό, συνιστάται να χρησιμοποιείτε σφουγγαρίστρες από μικροΐνες
καθώς είναι πιο απορροφητικές. Για δάπεδα από μωσαϊκό ή μάρμαρο ενδείκνυνται τα βαμβακερά
πανιά.
Οι σκούπες είναι επίσης ποικίλες και το κάθε είδος προορίζεται για διαφορετική χρήση. Κάποιες
έχουν μακριές, σκληρές τρίχες και είναι ιδανικές για εξωτερικές επιφάνειες ενώ αυτές με τις πιο
κοντές ενδείκνυνται για ευαίσθητες επιφάνειες.
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Η χρήση σφουγγαρίστρας συνήθως δεν ενδείκνυται σε επιφάνειες από γυαλί ή ξύλο. Είναι πολύ
χρήσιμες για την αφαίρεση των υπολειμμάτων που κολλάνε στις επιφάνειες.

Οι σκούπες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αφαίρεση της σκόνης από τις επιφάνειες, και
να έχουν κατασκευαστεί από βαμβάκι ή πολυεστέρα.
Οι παρκετέζες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για δάπεδα στα οποία δεν συνιστάται η χρήση
νερού, για παράδειγμα σε ξύλινα πατώματα και παρκέ.

3.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
Προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού καθαρισμού, είναι απαραίτητο να
ληφθεί υπ’ όψιν η συντήρησή του.

Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην εργασία καθαρισμού είναι βρώμικα και φθαρμένα
λόγω της συνεχούς χρήσης. Για τη σωστή συντήρηση αυτών, προτείνονται οι ακόλουθες
κατευθυντήριες οδηγίες:
−

Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός των μπανιέρων και των νιπτήρων, καθαρίζουμε τον
εξοπλισμό που χρησιμοποιήσαμε και τον αφήνουμε να στεγνώσει.

−

Δεν συνιστάται η αποθήκευσή του εξοπλισμού εάν είναι ακόμη βρεγμένος, καθώς
εμποτίζεται με μια δυσάρεστη μυρωδιά.

−

Ο εξοπλισμός καθαρισμού πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος μακριά από υγρούς
χώρους.

−

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς για τους οποίους
προορίζεται.
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Μάθημα 4 Βοηθητικές συσκευές - Εύχρηστες ηλεκτρικές σκούπες

Οι ηλεκτρικές σκούπες είναι πολύ χρήσιμες συσκευές στα κτίρια και τους χώρους που αποτελούν το
αντικείμενο της εργασίας μας. Οι μη βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες, που προορίζονται για τον
καθαρισμό μικρότερων περιοχών, έχουν διαφορετικά ακροφύσια που θα χρησιμοποιούνται,
ανάλογα με τους διαφορετικούς τύπους επιφάνειας.
Το κύριο πλεονέκτημα της χρήσης ηλεκτρικών σκουπών είναι ότι η σκόνη απορροφάται και δεν
αιωρείται όπως συμβαίνει κατά το παραδοσιακό σκούπισμα.
Οι βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες, που χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερους χώρους και
εγκαταστάσεις, έχουν το πλεονέκτημα ότι έχουν μεγαλύτερη ικανότητα αναρρόφησης και την
ικανότητα να σκουπίζουν υγρά ή/ και στερεά.

Οι χρήσεις για τις οποίες ενδείκνυνται οι ηλεκτρικές σκούπες είναι οι ακόλουθες:
−

Καθαρισμός δαπέδων

−

Καθαρισμός τοίχων και οροφών

−

Καθαρισμός άκρων και γωνιών
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Οι ηλεκτρικές σκούπες αποτελούνται από διάφορα μέρη:
−

Θύρα εξάτμισης

−

Ηλεκτρικός κινητήρας

−

Ανεμιστήρας

−

Κάδος

−

Θύρα εισαγωγής
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Τα απόβλητα και η κατηγοριοποίησή τους
Σε αυτήν την ενότητα, θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στους τύπους αποβλήτων και την
κατηγοριοποίησή τους χρησιμοποιώντας διαφορετικά κριτήρια.
Κατ’ αρχάς, για να αποφευχθεί η σύγχυση, θα πραγματοποιήσουμε μια διάκριση μεταξύ αποβλήτων
και απορριμμάτων:

Τα απορρίμματα είναι τα σκουπίδια ή προϊόντα που, λόγω της έλλειψης οικονομικής αξίας,
πρέπει να απορριφθούν.

Τα απόβλητα είναι υλικά που δεν έχουν πια αξία σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο είχαν
δημιουργηθεί.

Μάθημα 1 Τα απόβλητα και οι κατηγορίες τους
1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ
Η κύρια διαφορά είναι ότι τα απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς και
δεν απορρίπτονται.
Όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, εννοούμε τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των
αποβλήτων μέσω της ανθρώπινης δράσης.
Τα απόβλητα απορρίπτονται στους χώρους που προορίζονται για συλλογή και επεξεργασία. Ανάλογα
με τον τύπο των αποβλήτων απαιτείται διαφορετική επεξεργασία και αποκτούν διαφορετικό τελικό
προορισμό.
Τα βιοδιασπώμενα απόβλητα, το κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι ότι διαλύονται φυσικά
μέσω της επαφής τους με το οξυγόνο, τον αέρα και τους μικροοργανισμούς που προκαλούν την
αποσύνθεσή τους, πρέπει επίσης να ελέγχονται, καθώς μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στο
περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων.
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1.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
Τα απόβλητα μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με τη σύνθεση και την προέλευσή τους:
Ανάλογα με τη σύνθεσή τους:

Οργανικά

απόβλητα:

αυτά

είναι

βιολογικά

απόβλητα, όπως υπολείμματα τροφίμων, κλαδιά
κ.λπ.

Ανόργανα απόβλητα: απόβλητα των οποίων η
προέλευση δεν είναι βιολογική αλλά βιομηχανική ή
προέρχονται

από

επεξεργασία

με

τεχνητή

διαδικασία, για παράδειγμα, πλαστικά, υφάσματα
κ.λπ.

Μικτά απόβλητα: είναι το μείγμα των δύο
προηγούμενων.

Επικίνδυνα απόβλητα:

αυτά που

αποτελούν

κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή για το
περιβάλλον, για παράδειγμα ραδιενεργά, διαβρωτικά απόβλητα κ.λπ.

Αδρανή απόβλητα: Αυτά δεν είναι ούτε επικίνδυνα
ούτε

βιοδιασπώμενα,

ούτε

έχουν

αρνητική

επίδραση στην ποιότητα του νερού ή στο
περιβάλλον.

98

Αστικά απόβλητα: είναι αυτά που δημιουργούνται
από τη δραστηριότητα που πραγματοποιείται στα
αστικά

κέντρα,

καταστήματα

όπως

κ.λπ.

σε
Τα

σπίτια,
αστικά

γραφεία,
απόβλητα

αποτελούνται από:
−

Οργανική ύλη: Είναι τα υπολείμματα που
προκύπτουν από την προετοιμασία γευμάτων
και από τρόφιμα που απορρίπτονται.

−

Χαρτί και χαρτόνι: εφημερίδες, περιοδικά,
διαφημιστικά φυλλάδια, κουτιά συ-σκευασίας
κτλ.

−

Πλαστικά: μπουκάλια μιας χρήσης, σακούλες,
συσκευασίες, πιάτα, ποτήρια και
μαχαιροπίρουνα κ.λπ.

−

Γυαλί: μπουκάλια, κτλ.

−

Μέταλλα: δοχεία, κονσέρβες κ.λπ.

−

Άλλα.

Βιομηχανικά απόβλητα: αυτά που παράγονται από
διάφορες βιομηχανίες. Τα περισσότερα από αυτά
μπορούν

να

ανακυκλωθούν

και

να

επαναχρησιμοποιηθούν.

Νοσοκομειακά

απόβλητα:

Αυτά

που

δημιουργούνται από δραστηριότητες υγείας και τα
οποία θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Σε αυτά
μπορούμε να βρούμε βελόνες, νυστέρια, εμβόλια,
μολυσματικά απόβλητα και οτιδήποτε μπορεί να
μεταδώσει μια ασθένεια.
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Γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα: Αυτή η
κατηγορία

περιλαμβάνει

απόβλητα

από

δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, όπως η
γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία, η δασοκομία και
το

κυνήγι.

αποτελούνται

Τα

δασικά

κυρίως

γεωργικά

από

κλαδιά,

απόβλητα
καλάμια,

υπολείμματα ζωικών και φυτικών οργανισμών. Αυτά
τα απόβλητα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε
ενέργεια, επομένως χρησιμοποιούνται για τη λήψη
αερίου μεθανίου, το οποίο όταν καίγεται παράγει
ενέργεια.
Εξορυκτικά απόβλητα: αυτά που δημιουργούνται
από

την

εξορυκτική

δραστηριότητα

που

πραγματοποιείται στα ορυχεία, τόσο υπόγεια όσο
και

σε

εξωτερικούς

χώρους.

Τα

εξορυκτικά

απόβλητα είναι παρόμοια με τα αδρανή απόβλητα,
οπότε η επεξεργασία τους είναι κοινή και
χρησιμοποιούνται ως πληρωτικά υλικά σε έργα ή
εναποτίθενται σε κατάλληλους χώρους υγειονομικής
ταφής.
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Μάθημα 2 Διαχείριση αποβλήτων
2.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα μέσα που διατίθενται για την επεξεργασία των αποβλήτων.
Η διαχείριση των αποβλήτων περιλαμβάνει ανακύκλωση, ανάκτηση και διάθεση. Ανάλογα με τον
τύπο των απορριμμάτων, θα εφαρμοστεί μια από αυτές τις μεθόδους επεξεργασίας.
Α) Ανακύκλωση: Η ανακύκλωση είναι η μετατροπή των
αποβλήτων

στις

μορφές

που

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν ξανά για τον αρχικό τους σκοπό ή για
άλλους σκοπούς. Παράδειγμα: γυάλινο μπουκάλι
Β) Διάθεση: Η διάθεση είναι η διαδικασία που
αποσκοπεί στην ολική ή μερική καταστροφή των
αποβλήτων, χρησιμοποιώντας μέσα που δεν θέτουν σε
κίνδυνο το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Γ)

Επαναχρησιμοποίηση:

επαναχρησιμοποίησης
δημιουργία

είναι

απορριμμάτων

Η

αρχή

της

να

αποτραπεί

η

που

βλάπτουν

το

περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων.
Δ) Ανάκτηση: Κάθε διαδικασία που επιτρέπει τη χρήση
των πόρων που περιέχονται στα απόβλητα χωρίς να
τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ανθρώπων και χωρίς τη
χρήση μεθόδων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν
βλάβη στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων.
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Για να υλοποιηθεί οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες επεξεργασίες αποβλήτων, τα απόβλητα
πρέπει να διαχωριστούν σωστά. Για το λόγο αυτό, υπάρχουν κάδοι με διαφορετικά χρώματα για τον
εκάστοτε τύπο απορριμμάτων. Τα χρώματα διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Αυτό που ισχύει στο
παράδειγμα της Ισπανίας:

Οι κίτρινοι κάδοι προορίζονται για την απόρριψη δοχείων, κονσερβών και μεταλλικών κουτιών.

Οι πράσινοι κάδοι αφορούν στη συλλογή γυαλιού. Μπορούν να εναποτίθενται σε αυτά γυάλινα
μπουκάλια και δοχεία, αλλά όχι ποτήρια, καθρέφτες, κεραμικά πλακίδια, πιάτα, λαμπτήρες
φθορισμού κ.λπ.

Το χαρτί και χαρτόνι απορρίπτονται στους μπλε κάδους. Τα περιεχόμενα αυτών των δοχείων
μεταφέρονται στις μονάδες ανακύκλωσης όπου συμπιέζονται και μετατρέπονται σε δέματα.
Στην συνέχεια το χαρτί πολτοποιείται, στεγνώνεται, πρεσάρεται και τυλίγεται σε κυλίνδρους.
Αυτοί οι κύλινδροι αποτελούν τα πηνία που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία νέων κουτιών,
χαρτιού περιτυλίγματος, χαρτιού υγείας κτλ.

Οι γκρι κάδοι προορίζονται για την συλλογή οργανικών αποβλήτων. Εκεί συλλέγονται απόβλητα
ζωικής και φυτικής προέλευσης όπως τρόφιμα και απορρίμματα κηπουρικής.
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2.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Σε αυτήν την ενότητα, θα περάσουμε από τη διαδρομή από την οποία περνούν τα απόβλητα από τη
στιγμή που δημιουργούνται μέχρι την στιγμή που απορρίπτονται.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
Η διαδικασία διαχωρισμού των αποβλήτων μπορεί να συμβεί σε δύο διαφορετικές φάσεις
που σχετίζονται με:
−

την προέλευση των αποβλήτων.
Τα γεωργικά, υγειονομικά, βιομηχανικά, εξορυκτικά απόβλητα κτλ διαχωρίζονται
από τα αστικά απόβλητα ή άλλα παρόμοια, καθώς διατίθενται με διαφορετικό
τρόπο.
Στην περίπτωση αποβλήτων παρόμοιων με τα αστικά απόβλητα (χαρτί, χαρτόνι,
συσκευασίες κ.λπ.) αυτά πρέπει να χωριστούν σε κατηγορίες για να διευκολυνθεί η
ανακύκλωση και να αποθηκευτούν σε διαφορετικούς κάδους που έχουν σχεδιαστεί
για το σκοπό αυτό.

−

Μόλις συλλεχθούν, οι μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων υποβάλλονται ξανά σε
μια απαραίτητη δεύτερη διαδικασία διαχωρισμού, καθώς ο διαχωρισμός στην
προέλευση μερικές φορές δεν γίνεται πάντα σωστά.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η διαχείριση των αποβλήτων σχετίζεται με τον γενικότερο χειρισμό. Επομένως, η
διαχείριση είναι απαραίτητη για τον τρόπο που τελικά καίγονται τα απόβλητα και αυτό
αφορά συγκεκριμένα σε:
−

Διαχείριση

−

Μεταφορά

−

Χρήση.

Η διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων περιλαμβάνει έναν αριθμό περιβαλλοντικών
κινδύνων και κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων.
−

Προβλήματα που προκαλούνται από τη λάθος διαχείριση των απορριμμάτων

−

Μόλυνση των υδάτων και του εδάφους

−

Μόλυνση του αέρα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Τα απόβλητα καθορίζονται από τη δράση τους κατά την προσωρινή αποθήκευσή τους, ενώ
βρίσκονται υπό συνθήκες ελέγχου.
Τα απόβλητα αποθηκεύονται σε διαφορετικούς χώρους ανάλογα με τον τύπο στον οποίο
κατατάσσονται.
Αστικά στερεά απόβλητα: η αποθήκευση θα γίνει σε κάδους διαφορετικών χρωμάτων.
Τα βιομηχανικά απόβλητα αποθηκεύονται σε μεγάλους όγκους έως ότου απορριφθούν για
επαναχρησιμοποίηση.
Για επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων, απαιτείται μια σειρά απαιτήσεων που
πρέπει να πληρούνται σχετικά με τους κάδους που προορίζονται για το σκοπό αυτό.
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Μάθημα 3 Καλές πρακτικές περιβαλλοντικής πολιτικής

Οι Καλές Πρακτικές είναι απλά και χρήσιμα μέτρα που μπορούν να λάβουν τόσο οι εργαζόμενοι όσο
και οι εταιρείες για να μειώσουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων
τους.
Παρακάτω θα βρείτε μερικά από τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε στο χώρο εργασίας σας
για να επιτύχετε μια πιο υπεύθυνη κατανάλωση πόρων.
Η βρύση που χάνει 1 σταγόνα ανά δευτερόλεπτο προκαλεί σπατάλη 30 λίτρων νερού την ημέρα
και μια σπασμένη δεξαμενή μπορεί να καταναλώσει 150 λίτρα νερού.
ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ:
Κλείνετε τις βρύσες όταν δεν τις χρειάζεστε για να αποφύγετε τη σπατάλη νερού.
Μετρητές, σωλήνες και λέβητες για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών ή υπερβολικής
κατανάλωσης.
−

Ειδοποιήστε την υπηρεσία συντήρησης εάν υπάρχει δυσλειτουργία, για να
αποφύγετε τις διαρροές

−

Μην χρησιμοποιείτε την τουαλέτα ως κάδο απορριμμάτων.

−

Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό μόνο όταν είναι απαραίτητο για να αποφύγετε τη
σπατάλη ενέργειας.
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ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ανάψτε τα φώτα μόνο στους χώρους που χρησιμοποιείτε και ρυθμίστε τα επίπεδα φωτισμού
σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
−

Σβήστε τα φώτα όταν είναι περιττά, ακόμη και για σύντομα χρονικά διαστήματα.

−

Οργανώστε τον χώρο εργασίας μας έτσι ώστε να αξιοποιείτε το φυσικό φως στο
μέγιστο βαθμό.

−

Ανοίξτε πατζούρια, κουρτίνες, περσίδες και διατηρήστε τα παράθυρα καθαρά για να
μπαίνει το φυσικό φως.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
−

Αντικαταστήστε χαρτοπετσέτες μίας χρήσης και χαρτομάντιλα με πετσέτες και πανιά.

−

Αποφύγετε τη σπατάλη της αλληλογραφίας.

−

Ελέγξτε τους έντυπους λογαριασμούς σας και, αν είναι δυνατόν, αντικαταστήστε τους με
ηλεκτρονικούς.

−

Εφαρμόστε νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (διαδίκτυο, e-mail, κινητά
κ.λπ. για εξοικονόμηση χαρτιού, ενέργειας και αποφυγή των μεταφορών και της
σπατάλης).

−

Χρησιμοποιήστε ανακυκλωμένο χαρτί.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Τα απόβλητα πέραν του ότι μολύνουν συνιστούν και σπατάλη πόρων: «Το καλύτερο απόβλητο είναι
αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ». Γι 'αυτό, πρώτα απ' όλα, πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη μείωση και την επαναχρησιμοποίησή των υλικών.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
−

Κίτρινοι κάδοι (δοχεία): Όλα τα ελαφριά δοχεία όπως πλαστικά δοχεία (μπουκάλια, βάζα,
σακούλες, δίσκοι κ.λπ. από κουτάκια, ποτά, κονσέρβες κ.λπ.) πρέπει να εναποτίθενται σε
αυτούς.

−

Μπλε κάδοι (χαρτί και χαρτόνι): Σε αυτό τον κάδο πρέπει να τοποθετούνται χάρτινες
συσκευασίες (κουτιά, δίσκοι κ.λπ.), καθώς και εφημερίδες, περιοδικά, χαρτιά περιτυλίγματος,
διαφημιστικά κ.λπ. Συνιστάται να διπλώνετε τα κουτιά έτσι ώστε να καταλαμβάνουν τον
λιγότερο δυνατό χώρο μέσα στον κάδο.

−

Πράσινοι κάδοι (γυαλί): Το γυαλί εναποτίθεται σε αυτό τον κάδο.
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−

Μαύροι κάδοι: Προορίζονται για τα υπόλοιπα απόβλητα, που δεν αντιστοιχούν σε κάποια
από τις παραπάνω ομάδες. Πρόκειται κυρίως για την οργανική ύλη.
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ΜΕΡΟΣ 3 Συγκεκριμένες διαδικασίες καθαρισμού

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Έπιπλα
Μάθημα 1 Τα είδη των επίπλων και η σύνθεσή τους
Τα πιο συνηθισμένα έπιπλα που μπορούμε να βρούμε στο χώρο όπου πραγματοποιούμε τα
καθήκοντά μας:

Όλα τα μικρά αντικείμενα πάνω στο
Έπιπλο

γραφείο

πρέπει

να

αφαιρεθούν

γραφείου

εντελώς για το σωστό καθαρισμό της
επιφάνειας.
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Ορισμένα περιεχόμενα στα συρτάρια,
στα γραφεία και τις βιβλιοθήκες,
γενικότερα,
ευαίσθητα
Συρτάρια

μπορεί

να

δεδομένα

περιέχουν
ή

να

καταστρέφονται εύκολα. Επομένως, θα
πρέπει να ζητήσετε άδεια για τον
καθαρισμό τους ή να είστε εξαιρετικά
προσεκτικοί με τον καθαρισμό στο
εσωτερικό αυτών των επίπλων.
Όπου τοποθετούνται βιβλία, φάκελοι
ή σχετικά αντικείμενα που είναι
αποθηκευμένα σε ράφια. Πρέπει να

Ράφια
αφαιρούνται κάθε τόσο για να
απομακρυνθεί η σκόνη που μπορεί να
έχει συσσωρευτεί κάτω από αυτά.
Οι καρέκλες των γραφείων έχουν
συνήθως
Καρέκλες

υφάσματα,

φυσικό

ή

τεχνητό δέρμα. Ανάλογα με το υλικό
τους διαφοροποιείται και το προϊόν
καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθεί.

Το μειονέκτημα αυτού του τύπου
επίπλων είναι η βρωμιά που βρίσκεται
Βιτρίνες

πάνω στο τζάμι και η ευθραυστότητά
του.
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Συσσωρεύουν πολλή σκόνη που μπορεί
να τα λεκιάσει. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο
Χαλιά
να αφαιρεθούν αυτοί οι λεκέδες από
τις υφασμάτινες επιφάνειες.

Τα
Πατάρια

πατάρια

είναι

σημεία

που

υψώνονται πάνω από τα υπόλοιπα
δωμάτια.

Ερμάρια

Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση
των προσωπικών αντικειμένων.

Εξοπλισμός
ηλεκτρονικών

Πρέπει

να

είμαστε

υπολογιστών και

προσεκτικοί

φωτοτυπικών

ηλεκτρικές συσκευές.

όταν

ιδιαίτερα
καθαρίζουμε

μηχανημάτων
Στον εξοπλισμό κλιματισμού πρέπει,
εκτός από την εξωτερική περιοχή, να
Εξοπλισμός
καθαρίζονται και τα εσωτερικά μέρη
κλιματισμού
του μηχανήματος και συγκεκριμένα τα
φίλτρα που συλλέγουν τη σκόνη.
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Τα στοιχεία του φωτισμού και άλλες
Στοιχεία

ηλεκτρικές

συσκευές

πρέπει

να

φωτισμού

αποσυνδέονται από το ρεύμα πριν
καθαριστούν.
Θα πρέπει να αδειάζονται σε τακτικά

Κάδοι

χρονικά

διαστήματα,

και

να

σκουπιδιών

απολυμαίνονται τόσο στο εξωτερικό
όσο και στο εσωτερικό τους.
Τα

πιο

συνηθισμένα

υφασμάτινα

στοιχεία είναι τα χαλιά και οι κουρτίνες,
τα οποία θα πρέπει να πλένονται
Διακοσμητικά

τακτικά για να αφαιρούνται τυχόν

(Πίνακες,

λεκέδες και να αναρροφάται η σκόνη

κουρτίνες,

αποτρέποντας τη συσσώρευσή της.

καθρέφτες,

Από την άλλη πλευρά, τα κουφώματα

χαλάκια κτλ.)

και

οι

καθρέφτες

πρέπει

να

καθαρίζονται από τη σκόνη και να
αφαιρούνται

τα

δακτυλικά

αποτυπώματα από τις επιφάνειές τους.
Συνήθως

χρησιμοποιείται

κάποιο

συγκεκριμένο προϊόν ανάλογα το υλικό
Παράθυρα
κατασκευής των κουφωμάτων και ένα
καθαριστικό τζαμιών.
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Μάθημα 2 Ταυτοποίηση διαφορετικών προϊόντων καθαρισμού
Γενικά, τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα είναι χημικές ουσίες που έχουν αρνητικό αντίκτυπο
στο περιβάλλον και πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή, καθώς μπορεί να είναι επιβλαβή για
την υγεία των ανθρώπων, οπότε κάθε βιολογικό προϊόν που είναι λιγότερο επιβλαβές γίνεται όλο και
πιο διαδεδομένο.
Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τα πιο διαδεδομένα προϊόντα:

Καθαριστικά. Τα καθαριστικά είναι τα πιο συνηθισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τον
καθαρισμό επίπλων, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν η ιδιαιτερότητα κάθε επιφάνειας.
Απορρυπαντικά: Αυτά είναι προϊόντα καθαρισμού που δεν
ενδείκνυνται για κάποιο συγκεκριμένο λεκέ αλλά γενικά
χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση της βρωμιάς από
υφάσματα. Ενδείκνυνται για τα έπιπλα με επένδυση
Σαμπουάν: Χαρακτηρίζονται ως αφρώδη προϊόντα καθαρισμού,
είναι

κατασκευασμένα

από

γαλακτωματοποιητές

και

απολιπαντικά και χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση
βρωμιάς που προέρχεται από λίπη, λάδια, υπολείμματα τροφίμων
κ.λπ.
Απολιπαντικά: Αυτά τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για να
εξαλείφουν τα λίπη και τα έλαια. Ενδείκνυνται για την αφαίρεση
τέτοιας προέλευσης κηλίδων από την επιφάνεια υφασμάτων.

Απολυμαντικά: Χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση βρωμιάς
και μικροοργανισμών αφήνοντας την επιφάνεια απαλλαγμένη από
βακτήρια και ιούς.
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Βερνίκια: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ξύλο, μέταλλο ή
δάπεδα. Συνίστανται από έλαια και οξέα.

Εξειδικευμένα προϊόντα:

Καθαριστικά τζαμιών: Τα προϊόντα καθαρισμού τζαμιών
είναι προϊόντα που υποδεικνύονται ειδικά για τον καθαρισμό
γυάλινων επιφανειών.

Αποσμητικό χώρου: Η χρήση του αποσκοπεί στο να
εξουδετερώσει την δυσάρεστη μυρωδιά των αποχετεύσεων ή
των δωματίων, προσφέροντας μια ευχάριστη μυρωδιά.
Καθαριστικό μετάλλων: Για τον καθαρισμό των μετάλλων,
υπάρχουν ειδικά προϊόντα για τους διάφορους τύπους
μετάλλων που χρησιμοποιούνται περισσότερο: ασήμι,
χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκός, μπρούτζος, ορείχαλκος κλπ. Πριν
χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από αυτά, είναι απαραίτητο
να πραγματοποιήσετε έναν πρώτο καθαρισμό για να
αφαιρέσετε τη σκόνη και τους λεκέδες που μπορεί να
υπάρχουν.
Καθαριστικά επίπλων: Υπάρχουν ειδικά προϊόντα για τον
καθαρισμό των ξύλινων επίπλων. Ένα από τα κύρια
προβλήματα σε σχέση με το ξύλο είναι η ευκολία με την οποία
γρατζουνίζονται. Για τον λόγο αυτό, τα περισσότερα
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καθαριστικά επίπλων ενσωματώνουν μια σύνθεση επισκευής
των γρατσουνιών, η οποία δίνει στα έπιπλα μια ανανεωμένη
όψη.

Καθαριστικά δερμάτων: Η σύστασή τους περιλαμβάνει πολύ
ισχυρά οξέα που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση υλικών
που κολλάνε πάνω σε άλλα, όπως συμβαίνει στο εσωτερικό
των σωλήνων. Θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι απαραίτητες
προφυλάξεις καθώς μπορεί να είναι ιδιαιτέρως επιβλαβή για
την υγεία των ανθρώπων.
Αποφρακτικά Η σύστασή τους περιλαμβάνει πολύ ισχυρά
οξέα που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση υλικών που
κολλάνε πάνω σε άλλα, όπως συμβαίνει στο εσωτερικό των
σωλήνων. Θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι απαραίτητες
προφυλάξεις καθώς μπορεί να είναι ιδιαιτέρως επιβλαβή για
την υγεία των ανθρώπων.
Προϊόντα

αφαίρεσης

λεκέδων:

Χρησιμοποιείται

σε

υφασμάτινες ταπετσαρίες, μοκέτες και χαλιά για την
αφαίρεση των επίμονων λεκέδων

Αντιθαμβωτικά: Αυτά είναι προϊόντα που αφαιρούν τα άλατα
και τα υπολείμματα του νερού από το ντους και τους
νιπτήρες.
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Μάθημα 3 Χρήση προϊόντων καθαρισμού και απολύμανση επίπλων
Μπορούμε να δούμε σε έναν πίνακα τα προϊόντα που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα,
καθώς και τις ενδεικτικές περιπτώσεις χρήσης τους,

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Για την απολύμανση ή την λεύκανση επιφανειών, αντικειμένων ή

Χλώριο
υφασμάτων.
Απορρυπαντικό

Κατάλληλο για υφάσματα

Απιλιπαντικό

Αντιμετώπιση λιπαρών λεκέδων

Καθαριστικό χαλιών

Καθαρισμός χαλιών και ταπετσαριών

Καθαριστικό επίπλων

Χρησιμοποιείτε σε ξύλινες επιφάνειες

Οδοντογλυφίδες

Ενδείκνυται για δύσκολους λεκέδες πάνω σε υφάσματα

Καθαριστικό δερμάτων

Μεταλλικά στοιχεία

Καθαριστικά μετάλλων

Μεταλλικά στοιχεία

Αποσμητικά χώρου

Προσδίδουν ευχάριστη μυρωδιά σε κάθε χώρο
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Μάθημα 4 Τεχνικές καθαρισμού επίπλων
Υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές ανάλογα με τη σύνθεση των επίπλων που πρόκειται να
καθαρίσουμε. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια διχοτόμηση των ειδών των επίπλων:
Τα πιο ανθεκτικά μπορούμε να τα συγκαταλέξουμε στα έπιπλα εξωτερικού χώρου. Αυτός ο τύπος
επίπλων είναι συνήθως κατασκευασμένος από πλαστικό και μπορεί να αντέξει τον καθαρισμό με
μεγάλες ποσότητες νερού.
Αυτά που πρέπει να καθαριστούν πιο προσεκτικά. Όσον αφορά τα λιγότερο ανθεκτικά έπιπλα ή αυτά
που χρειάζονται πιο συγκεκριμένη φροντίδα, θα μιλήσουμε παρακάτω. Πρώτον, είναι απαραίτητο
να γνωρίζουμε το υλικό με το οποίο είναι κατασκευασμένο ένα έπιπλο για να μην το καταστρέψουμε.
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4. 1 ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1Η
Το πανί διπλώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιείτε μόνο μια
πλευρά κάθε φορά. Όταν η πλευρά αυτή λερώνεται χρησιμοποιούμε
την άλλη πλευρά του πανιού. Πρέπει να εμποτίζεται με το προϊόν που
έχουμε επιλέξει ή με νερό.

2Η
Για να εξαλειφθεί η σκόνη ξεκινήστε να ξεσκονίζετε τα έπιπλα που
βρίσκονται και συνεχίζεται με τα χαμηλότερα. Το ξεσκόνισμα πρέπει να
είναι πάντα από πάνω προς τα κάτω. Εάν υπάρχουν φώτα ή πίνακες
ζωγραφικής, πρέπει επίσης να ληφθούν υπ’ όψιν. Σε περίπτωση που
υπάρχουν τραπέζια ή καρέκλες τελευταία ξεσκονίζονται τα πόδια.

3Η
Τα αντικείμενα που βρίσκονται πάνω στα έπιπλα που πρόκειται να
καθαριστούν πρέπει να μετακινηθούν προσωρινά, δίνοντας ιδιαίτερη
προσοχή σε εκείνα που μπορεί να γρατζουνίσουν την επιφάνεια των
επίπλων.

4Η

Οι επιφάνειες θα αρχίσουν να καθαρίζονται ξεκινώντας από τα σημεία
που είναι πιο μακριά σε σχέση με εμάς, και στη συνέχεια εκείνα που
βρίσκονται πιο κοντά. Η σκόνη πρέπει να τραβηχτεί στην άκρη των
επίπλων για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να παραμείνουν τυχόν
υπολείμματα πάνω σε αυτά.
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Αυτή η σειρά μπορεί να εφαρμοστεί σε καρέκλες, γραφεία, ράφια, τραπέζια συνεδριάσεων,
ντουλάπια κλπ
Για έπιπλα με υφασμάτινες επενδύσεις, ο καθαρισμός των υφασμάτων θα απαιτήσει τη χρήση
ηλεκτρικής σκούπας και, σε περίπτωση λεκέδων, ένα υγρό πανί που έχει υγρανθεί με αμμωνία. Εάν
τα έπιπλα έχουν δερμάτινη επένδυση, αυτή η περιοχή θα είναι η πρώτη που θα καθαριστεί με ένα
συγκεκριμένο προϊόν που απευθύνεται στον καθαρισμό του συγκεκριμένου υλικού.
Ακολουθείται η εξής σειρά:
−

Σκούπισμα υφασμάτινων επενδύσεων των επίπλων.

−

Αφαίρεση λεκέδων, όπου απαιτείται, ή καθαρισμός των περιοχών
του δέρματος

−

Καθαρισμός επιφανειών μη υφασμάτων επίπλων, ξεκινώντας από
τις υψηλότερες περιοχές, και καταλήγοντας στα χαμηλότερα
σημεία ή / και τα πόδια.

Σε περιπτώσεις που τα έπιπλα είναι κατασκευασμένα από μέταλλο ή αλουμίνιο, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ένα υγρό πανί εμποτισμένο με χημική ουσία που ενδείκνυται για αυτά τα υλικά.
Για τον εξοπλισμό υπολογιστών, προτείνονται οι ακόλουθες οδηγίες:
−

Για να καθαρίσετε τον εξοπλισμό του υπολογιστή, οι συσκευές πρέπει να είναι
απενεργοποιημένες

−

Κατά τον καθαρισμό υπολογιστών σε εξωτερικούς χώρους, για την σκόνη μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ένα προϊόν που την αιχμαλωτίζει.

−

Για τα πληκτρολόγια προτείνουμε τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας.

−

Ένα ελαφρώς υγρό πανί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό των πλήκτρων.

−

Οι οθόνες υπολογιστών μπορούν να καθαριστούν με προϊόντα που είναι κατάλληλα για
συσκευές που συσσωρεύουν στατικό ηλεκτρισμό.

−

Τα τηλέφωνα πρέπει επίσης να καθαρίζονται σχολαστικά για λόγους υγιεινής.
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4.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ:
ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πρέπει να επαληθευτούν διαφορετικά κριτήρια, όπως:
−

Ότι ο χώρος είναι εντελώς απαλλαγμένος από στοιχεία που θα μπορούσαν να έχουν αρνητική
επίδραση στη δουλειά μας.

−

Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για την υγεία των
ανθρώπων που βρίσκονται στο χώρο ή εκείνων που πραγματοποιούν τον καθαρισμό.

Εάν παρατηρηθεί κάποιο από τα παραπάνω ζητήματα, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την κατάλληλη
διαχείρισή τους ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΝΤΑ Η
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ.
Η διαδικασία καθαρισμού επίπλων σε κτίρια και δομές είναι ακόμη πιο περίπλοκη όταν άλλα άτομα
είναι παρόντα στην περιοχή που καθαρίζεται. Συνήθως, αυτό που συμβαίνει είναι να βρίσκονται στην
περιοχή όπου πραγματοποιείται ο καθαρισμός τόσο κάποιοι πελάτες όσο και το προσωπικό της
εταιρείας.
Για να αποφύγετε μη επιθυμητές καταστάσεις, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη
σήμανση:
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−

Εάν ο εργαζόμενος κάθεται σε ένα γραφείο στο χώρο εργασίας του, θα το ρωτήσουμε αν θα
επιθυμούσε να πραγματοποιήσουμε τη διαδικασία καθαρισμού εκεί.

−

Σε περίπτωση που το άτομο που βρίσκεται στο χώρο εργασίας είναι πελάτης, που βρίσκεται
για παράδειγμα σε μια αίθουσα αναμονής, θα πρέπει να του ζητηθεί ευγενικά να μεταφερθεί
σε κάποιο άλλο χώρο στον οποίο μπορεί να συνεχίσει να περιμένει.

4.3 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ
Συνιστούμε να παρατηρήσετε την προς καθαρισμό επιφάνεια, να προσδιορίσετε τον τύπο βρωμιάς
που πρόκειται να αφαιρεθεί και να ελέγξετε ποια προϊόντα θα χρειάζονταν ή ποια προϊόντα είναι
διαθέσιμα. Τα βασικά εργαλεία (όπως τα παρακάτω) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον
καθαρισμό των επίπλων:

Πανάκια καθαρισμού

Σκούπα

Ξεσκονόπανο

Ψεκαστήρες

Πανάκια καθαρισμού: Τα πανάκια καθαρισμού είναι πολύ χρήσιμα. Φτιάχνονται από υφάσματα που
χρησιμοποιούνται για τη συλλογή βρωμιάς όπως σκόνη, υγρά κ.λπ. Ανάλογα με το ύφασμα από το
οποίο είναι φτιαγμένα, είναι κατάλληλα και για συγκεκριμένο τύπο βρωμιάς. Τα πιο συχνά
χρησιμοποιούμενα υλικά για την παραγωγή τους είναι τα ακόλουθα:

Βαμβάκι: Το βαμβάκι μια φυσική ινώδης κλωστική ύλη που χρησιμοποιείται για την κατασκευή
μαλακών, απορροφητικών υφασμάτων.
Πολυπροπυλένιο: είναι πολύ ανθεκτικά θερμοπλαστικά υφάσματα και κατάλληλα για τα μπάνια
αφού διαθέτουν χαρακτηριστικά απορροφητικότητας και αντοχής και δεν φθείρονται από τη
χρήση.
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Πολυεστέρας: είναι ένα πλαστικό υλικό που καθιστά τα υφάσματα πολύ απορροφητικά.
Πολυαμίδια: χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά, και καθιστούν τα υφάσματα
απαλά, αδιάβροχα και με αντοχή στον καθαρισμό.
Βισκόζη: Αυτό το ύφασμα έχει ιδιότητες που επιτυγχάνουν μεγάλη απορροφητικότητα και
γρήγορο στέγνωμα των μπάνιων.
Μικροΐνες: Πρόκειται για ένα ύφασμα κατασκευασμένο από πλέξη μικροσκοπικών ινών από
πολυεστέρα. Οι ιδιότητές του είναι η στεγανότητα και η αντοχή.

Από τα αναφερόμενα υφάσματα, κατασκευάζονται τα ακόλουθα πανάκια:

ΕΙΔΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Τζάμια, έπιπλα με λεπτομέρειες

Επιτρέπει το πλήρες στέγνωμα της
Καθαριστικά
τζαμιών

από γυαλί και καθρέφτη, έπιπλα
επιφάνειας.
από μελαμίνη, ξύλο κλπ.
Υψηλή απορροφητικότητα.

Απορροφητικά
πανιά

Κατάλληλο για στέγνωμα.

Έπιπλα με επιφάνειες από γρανίτη,

Πλένεται εύκολα.

ή άλλες επιφάνειες κτλ.

Δεν αφήνουν χνούδια.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνό. Αν
Βαμβακερά
πανιά

είναι υγρά, δεν έχουν τη δυνατότητα

Μελαμίνη και έπιπλα αφρολέξ.

να στεγνώσουν τις επιφάνειες.

Πανάκια
μικροΐνες

Απορροφητικότητα και δυνατότητα

Έπιπλα με ξύλο και γυαλί. Οθόνες

στεγνώματος. Δεν αφήνουν χνούδια.

υπολογιστών και τηλεοράσεων.

από
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Για να ξεχωρίζουμε αυτά που χρησιμοποιούνται στη μία ή την άλλη περίπτωση, υπάρχουν
διαφορετικά χρώματα που βοηθούν στη διάκρισή τους.

ΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Όπως έχουμε αναφέρει προηγουμένως, τα πιο συνηθισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στον
καθαρισμό των επίπλων είναι τα καθαριστικά, οι σφουγγαρίστρες, τα ξεσκονόπανα, οι βούρτσες και
οι ψεκαστήρες.
−

Τα πανάκια και οι πανέτες μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο, ανεξάρτητα από το ύφασμα
από το οποίο είναι φτιαγμένα. Είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό καθώς
μπορεί να βλάψει τους ιστούς τους.

−

Τα τεχνητά ξεσκονιστήρια καθαρίζονται με νερό και ένα ουδέτερο καθαριστικό. Πρέπει να τα
αφήνετε να στεγνώσουν με τον αέρα χωρίς να έρχονται σε επαφή με οποιαδήποτε επιφάνεια
για να αποτρέψετε το ενδεχόμενο να πάρουν κάποιο περίεργο σχήμα.

−

Στις φυσικές ξεσκονίστρες με φυσικό φτερό, το φτερό πρέπει να ανακινείται για να
αφαιρέσετε την προσκολλημένη σε αυτό σκόνη. Εάν θέλετε να κάνετε έναν πιο σχολαστικό
καθαρισμό, χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό και πολύ ήπιο ουδέτερο σαπούνι.

−

Τα ξεσκονόπανα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο καθαρισμού που χρησιμοποιείται για να
αφαιρέσει τη σκόνη και τη βρωμιά από τα έπιπλα και από τα άλλα αντικείμενα. Είναι
σημαντικό να έχετε κατά νου ότι τα ξεσκονόπανα δεν συλλέγουν σκόνη στην οποία εκτίθενται
μέσω του αέρα.
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Μπορούμε να βρούμε δύο τύπους ξεσκονιστηριών:
Φυσικές ξεσκονίστρες: Μπορεί να είναι φτερά πουλιών, όπως

φτερά

στρουθοκαμήλου, μαλλί ή γούνα. Η ελαφριά υφή των φυσικών ξεσκονόπανων
προσελκύει εύκολα τη σκόνη. Οι φυσικές ξεσκονίστρες αποτελούν την επιλογή
που προτείνεται περισσότερο. Το μειονέκτημά τους είναι ότι φθείρονται εύκολα
και είναι δύσκολο να διατηρηθούν.

1. Ανακινήστε το φτερό για να αφαιρέσετε την προσκολλημένη σε αυτό σκόνη.
2. Για να καθαρίσετε τη σκόνη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζεστό νερό ακολουθώντας τα
παρακάτω βήματα:
−

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα πολύ ήπιο σαπούνι με ουδέτερο pH.

−

Μπορείτε να τα βυθίσετε στο νερό και να τα περιστρέφετε μέχρι να καθαρίσουν.

−

Ξεπλύνετε καλά για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα σαπουνιού. Στύψτε τα για να
αφαιρέσετε την περίσσεια ποσότητα νερού αλλά με προσοχή για να μην ξεκολλήσουν τα
φτερά.

−

Για να στεγνώσουν, πρέπει να τα αφήνετε να στεγνώσουν με τον αέρα χωρίς να έρχονται
σε επαφή με οποιαδήποτε επιφάνεια για να αποτρέψετε το ενδεχόμενο να πάρουν
κάποιο περίεργο σχήμα.

−

Φυλάσσονται σε ξηρό μέρος.

Για τη σωστή συντήρηση των φυσικών ξεσκονιστρών με φτερό στρουθοκαμήλου, προτείνουμε:
Συνθετικά ξεσκονιστήρια: Τα νήματα αυτών των ξεσκονιστηριών είναι
συνήθως κατασκευασμένα από νάιλον, νήμα, ακρυλικό ή πολυεστέρα. Το
πλεονέκτημα τους είναι ότι είναι πιο ανθεκτικά από ότι τα φυσικά και
ευκολότερα ως προς τη συντήρηση. Το μειονέκτημά τους είναι πως δεν είναι
τόσο αποτελεσματικά όσο τα φυσικά.

Σφουγγάρια: Τα σφουγγάρια χρησιμοποιούνται γενικότερα για τον καθαρισμό των επιφανειών. Αν
και ενδείκνυνται περισσότερο για κουζίνες και μπάνια, μπορούν να δώσουν καλά αποτελέσματα σε
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στιβαρές επιφάνειες, -αν και για παράδειγμα υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες νιπτήρων ανάλογα
με το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένοι.- Αυτή η μεταβλητή είναι και εκείνη που καθορίζει
την επιφάνεια στην οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα διαφορετικού τύπου σφουγγάρια.
Οι πιο διαδεδομένες κατηγορίες είναι:
Είναι το πιο κοινό και οι ίνες του προσφέρουν
ενδιάμεση σκληρότητα. Είναι κατάλληλο για
Πράσινο

κουζινικά σκεύη. Εάν χρησιμοποιούμε αυτόν

σφουγγάρι

τον τύπο σφουγγαριού σε μπάνια ή γυαλί,
υπάρχει κίνδυνος να γρατζουνίσουμε τις
επιφάνειές τους.

Μπλε
σφουγγάρι

Οι ίνες του είναι πιο μαλακές. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί εύκολα σε γυαλί και άλλες
επιφάνειες που γρατζουνίζονται εύκολα.

Συρμάτινο σφουγγάρι: Λόγω του υλικού από το
οποίο είναι φτιαγμένο, είναι το πιο σκληρό από
Συρμάτινο

όλα τα σφουγγάρια και μπορεί να γρατζουνίσει

σφουγγάρι

σχεδόν οποιαδήποτε επιφάνεια, ακόμη και με
ελάχιστο

τρίψιμο,

επομένως

δεν

θα

χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό επίπλων.

Πλεκτό
σφουγγάρι
σπάγκου

Είναι

φιλικό

αποτελεσματικό

προς
με

το
την

περιβάλλον

και

ενσωματωμένη

βρωμιά, αλλά μπορεί να γρατζουνίσει τις
ευαίσθητες επιφάνειες

Οι σφουγγαρίστρες συνήθως ενσωματώνουν ένα μέρος σφουγγαριού που είναι πιο μαλακό. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, το υλικό του νήματος της σφουγγαρίστρας είναι μικτό και αποτελείται από
ένα σκληρότερο μέρος και από ένα πιο μαλακό για να διευκολύνουν τη στερέωση των σωματιδίων
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πάνω τους αλλά παράλληλα να αποτρέψουν τις κακώσεις στα δάχτυλα και τα νύχια. Αυτή η λογική
είναι η ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται στο πινέλο από το βερνίκι νυχιών.
Η συντήρηση αυτών των εργαλείων είναι πολύ απλή, αφού μπορούν να πλυθούν μπαίνοντας στο
πλυντήριο. Είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι πρέπει να στεγνώνει σε εξωτερικούς χώρους και
να μην αποθηκευτεί αμέσως.

Βούρτσες: Οι βούρτσες γενικά είναι αρκετά χρήσιμες όταν καθαρίζετε έπιπλα με υφασμάτινη
επένδυση. Με τη χρήση τους στην περίπτωση πολύ χοντρών υφασμάτων που έχουν την τάση να
δεσμεύουν το χνούδι και παρόμοια υλικά, αυτά τα σωματίδια απομακρύνονται.
Οι βούρτσες καθαρισμού ταπετσαριών μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα
προϊόν καθαρισμού. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει πρώτα να εφαρμόσετε το προϊόν και στη συνέχεια
να χρησιμοποιήσετε τη βούρτσα για να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα.
Υπάρχουν διάφορες κατηγορίας βούρτσας, καθεμιά από τις οποίες είναι κατάλληλη για διαφορετικό
τύπο επιφάνειας. Οι συνηθέστερες είναι οι εξής:

−

Βούρτσα από νάιλον - Αποτελείται από σταθερές τρίχες που διευκολύνουν τον καθαρισμό
υφασμάτινων επιφανειών όπως μοκέτες, χαλιά ή ταπετσαρίες χωρίς να τα καταστρέφουν.

−

Βούρτσα από τρίχα αλόγου – Είναι κατάλληλη για ευαίσθητες επιφάνειες όπως ταπετσαρίες
ή ευαίσθητο δέρμα. Αποτρέπει τη φθορά των επιφανειών.

Ψεκαστήρες: Αυτά τα εργαλεία είναι χρήσιμα γιατί βοηθούν στο να ελέγχεται η χρησιμοποιούμενη
ποσότητα των προϊόντων καθαρισμού, αποφεύγοντας την

χρήση μεγάλης ποσότητας και

εξαλείφοντας την πιθανότητα περιττών διαρροών.
Στην αγορά υπάρχει μεγάλη ποικιλία, αν και αυτό που ισχύει ως επί το πλείστον είναι το εξής: μέχρι
να τελειώσει.

Ψεκαστήρες χειρός: Είναι πολύ ελαφριά και εύχρηστα εργαλεία.
Κάθε φορά που η σκανδάλη ενεργοποιείται με την άσκηση δύναμης
από ένα δάχτυλο, έχουμε και ένα ψεκασμό του περιεχομένου.
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Ψεκαστήρες προπίεσης: Κατάλληλα εργαλεία για μεγαλύτερες
επιφάνειες Ο ψεκαστήρας αυξάνει την πίεση με την ενεργοποίηση
του μοχλού. Για να ψεκάσετε το προϊόν απλά πατήστε τη σκανδάλη.
Ψεκαστήρες βιομηχανικής χρήσης: μπορεί να είναι όπως οι
προηγούμενες, χειροκίνητες ψεκαστήρες ή ψεκαστήρες προπίεσης,
αλλά διαφέρουν ως προς το υλικό με το οποίο κατασκευάζονται και
το οποίο ενδείκνυται για χρήση χημικών.

4.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Όπως έχουμε αναφέρει προηγουμένως, τα πιο συνηθισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στον
καθαρισμό των επίπλων είναι τα καθαριστικά, οι σφουγγαρίστρες, τα ξεσκονιστήρια, οι βούρτσες
και οι ψεκαστήρες.
−

Τα πανάκια καθαρισμού και τα σφουγγάρια μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο,
ανεξάρτητα από το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα. Είναι σημαντικό να μην
χρησιμοποιείτε ζεστό νερό καθώς μπορεί να βλάψει τους ιστούς τους.

−

Τα τεχνητά ξεσκονιστήρια καθαρίζονται με νερό και ένα ουδέτερο καθαριστικό. Πρέπει να τα
αφήνετε να στεγνώσουν με τον αέρα χωρίς να έρχονται σε επαφή με οποιαδήποτε επιφάνεια
για να αποτρέψετε το ενδεχόμενο να πάρουν κάποιο περίεργο σχήμα.

−

Στις φυσικές ξεσκονίστρες με φυσικό φτερό, το φτερό πρέπει να ανακινείται για να
αφαιρέσετε την προσκολλημένη σε αυτό σκόνη. Εάν θέλετε να κάνετε έναν πιο σχολαστικό
καθαρισμό, χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό και πολύ ήπιο σαπούνι με ουδέτερο pH.

−

Οι βούρτσες μπορούν να πλυθούν με σαπούνι και νερό. Αφήστε τες να στεγνώσουν πριν τις
αποθηκεύσετε.

4.5 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η σκόνη των επίπλων είναι μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της
βρωμιάς που βρίσκουμε στα έπιπλα προέρχεται από το δρόμο και εναποτίθεται σε όλες τις
επιφάνειες.
Για να την αφαιρέσετε πρώτα πρέπει να σκουπίσετε το δάπεδο. Τα καθάρισμα γίνεται πάντα από τα
ψηλότερα προς τα χαμηλότερα σημεία. Εάν έχετε επιλέξει ένα πανί καθαρισμού, εμποτίστε με ένα
προϊόν καθαρισμού κατάλληλο για την επιφάνεια που θα καθαριστεί.
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Εάν τα έπιπλα είναι ξύλινα, το πανί καθαρισμού δεν χρειάζεται να είναι πολύ υγρό. Στη συνέχεια
εφαρμόστε ένα προϊόν που περιέχει κερί ή παρόμοιο υλικό που καλύπτει τυχόν γρατζουνιές.
Χρησιμοποιήστε ένα βαμβακερό ύφασμα ειδικά για αυτόν τον τύπο επιφάνειας ή ένα πανί νοτισμένο
με νερό, στους καθρέφτες ή στα έπιπλα με λεπτομέρειες από καθρέφτη.
Εάν τα έπιπλα έχουν επένδυση από μέταλλο ή χρώμιο, πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα προϊόν
καθαρισμού μετάλλων, προσέχοντας να μην λερώσετε τα ξύλινα μέρη των επίπλων με αυτά τα
προϊόντα, καθώς μπορεί να τα αλλοιώσουν.
Τα πανάκια θα περάσουν πάνω από τα έπιπλα, ξεκινώντας από τα σημεία που είναι πιο μακριά σε
σχέση με εμάς, και στη συνέχεια εκείνα που βρίσκονται πιο κοντά.
Σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε ξεσκονίστρες για να φτάσουμε στα πιο
δυσπρόσιτα σημεία, τις περνάμε απαλά ανάμεσα από τα έπιπλα. Τα φτερά ή οι τρίχες τους θα
φτάσουν στις πιο δυσπρόσιτες γωνίες.
Για τον καθαρισμό της οθόνης των υπολογιστών ή των τηλεοράσεων, χρησιμοποιείται ένα μαλακό,
καθαρό και στεγνό πανί.
Προτείνονται τα ακόλουθα βήματα:
1ο: Η αναρρόφηση της σκόνης μπορεί να αρκεί όταν πρόκειται για καθημερινό καθαρισμό ή για
περιπτώσεις που δεν υπάρχουν λεκέδες.
2ο: Εάν υπάρχουν λεκέδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα απορρυπαντικό και μια βούρτσα
για να διευκολύνετε τη διάλυσή τους.
3ο Πρέπει να ενημερώνετε τους παρευρισκόμενους στον χώρο όταν τα έπιπλα είναι υγρά για να
αποτρέψετε το ενδεχόμενο να τα ακουμπήσει κάποιος και να βρεχτεί.
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4.6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Τα έπιπλα που έχουν υφασμάτινες επιφάνειες, καθώς και οι μοκέτες και τα χαλιά στους χώρους που
υποβάλλονται σε καθαρισμό, χρειάζονται κατάλληλη επεξεργασία, καθώς οι τεχνικές ή τα μέσα που
χρησιμοποιούνται για όλες τις άλλες επιφάνειες δεν εφαρμόζονται στην περίπτωσή τους.
Μπορούμε να καταλήξουμε σε ποιες συσκευές θα χρησιμοποιήσουμε, ανάλογα με τον τύπο βρωμιάς
που θέλουμε να αφαιρέσουμε. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για σωματίδια
σκόνης και βρωμιάς, στις υφασμάτινες επιφάνειες απαντούν επίσης λεκέδες που απαιτούν ειδική
επεξεργασία.
Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τις συσκευές για την απομάκρυνση της σκόνης από τις υφασμάτινες
επιφάνειες:

Αυτές

είναι

οι

πιο

συνηθισμένες

Ηλεκτρική σκούπα με

ηλεκτρικές σκούπες που μπορούμε να

σακούλα

βρούμε σε οποιοδήποτε σπίτι ή χώρο
εργασίας.
Οι

ηλεκτρικές

σκούπες

με

κάδο

ενσωματώνουν μια δεξαμενή νερού στην
Ηλεκτρική σκούπα με

οποία συλλέγονται η σκόνη και τα

κάδο

σκουπίδια. Για τον καθαρισμό τους θα
πρέπει

να

αδειάσουμε

απλώς

τη

δεξαμενή νερού.
Η αυτονομία τους τούς επιτρέπει να
συλλέγουν σκόνη και σωματίδια χωρίς
Ηλεκτρικές
ρομπότ

σκούπες

την επίβλεψη κάποιου επαγγελματία.
Έχουν μια μπαταρία που πρέπει να
φορτίζεται

για

να

μπορούν

να

εκτελέσουν τη λειτουργία τους.
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Έχουν το πλεονέκτημα της μεγάλης
ευκολίας
Κάθετες

ηλεκτρικές

σκούπες

στη

χρήσης

τους.

Είναι

ελαφριές και διαχειρίσιμες. Διαθέτουν
μπαταρία

για

επαναφόρτιση

χρησιμοποιούνται

ενώ

ή
είναι

συνδεδεμένες στο ρεύμα.
Τα

ηλεκτρικά

σκουπάκια

χειρός

προορίζονται για τον καθαρισμό μικρών
περιοχών
Ηλεκτρικό

σκουπάκι

χειρός

ή

Μπορούν

δυσπρόσιτων
να

σημείων.

λειτουργήσουν

με

μπαταρία

με

επαναφορτιζόμενη

ή

καλώδιο. Δεν διαθέτουν σακούλα, αλλά ο
κάδος

τους

άδειασμά

καθιστά

του

δυνατόν

κάθε

φορά

το
που

χρησιμοποιούνται.
Οι επαγγελματικές ηλεκτρικές σκούπες
ενδείκνυνται για μεγάλες επιφάνειες
Επαγγελματικές
ηλεκτρικές σκούπες

όπως

για

εκθέσεων,

ξενοδοχεία,
γραφεία

κλπ.

αίθουσες
Διαθέτουν

σύστημα βούρτσας που διατηρεί τα
χαλιά

καθαρά

και

αφράτα

για

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Οι

σκούπες

ατμού

χρησιμοποιηθούν
Σκούπες ατμού

σε

μπορούν

να

διαφορετικές

επιφάνειες. Χρησιμοποιούνται για βαθύ
καθαρισμό

χαλιών,

πλακιδίων,

κουρτινών, παραθύρων κτλ.
Οι μηχανές καθαρισμού με αφρό έχουν
πολύ

μαλακούς

περιστρεφόμενους

Μηχανές καθαρισμού

δίσκους που εμποτίζουν το χαλί. Μόλις

χαλιών με αφρό

στεγνώσει

ο

αφρός,

πρέπει

να

αναρροφηθεί. Αυτή η τεχνική είναι
κατάλληλη για χαλιά με χαμηλή ύφανση.
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Είναι πάντα απαραίτητο να ελέγχετε ότι λειτουργούν σωστά. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει
να ειδοποιήσετε την εταιρεία συντήρησης για να πραγματοποιηθεί έλεγχος. Σε ένα τέτοιο
ενδεχόμενο, οι μηχανές πρέπει να καθαρίζονται και να διατηρούνται σωστά μετά τη χρήση.
Γενικά, προσφέρονται οι ακόλουθες οδηγίες:
−

Καθαρισμός φίλτρου αέρα

−

Τροφοδοτικά καλώδια

−

Εξωτερικά των μηχανημάτων

−

Έλεγχος κάδου νερού

−

Μπαταρίες

Μάθημα 5 Μέτρα για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων κατά τον
καθαρισμό επίπλων
5.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ.
Στην αρχή, θα ταξινομήσουμε τους κινδύνους σε τρεις κατηγορίες:
Κίνδυνοι που προκαλούν σωματική βλάβη.
Ολίσθηση:

Για

την

αποφυγή

τέτοιων

κινδύνων,

συνιστάται να μην πατάτε σε βρεγμένα ή ολισθηρά
δάπεδα και να φοράτε κατάλληλα υποδήματα που είναι
άνετα και αντιολισθητικά.
Παραπάτημα:

Μερικές

φορές

ο

κίνδυνος

να

παραπατήσουμε ή να σκοντάψουμε οφείλεται στην
τοποθέτηση επίπλων ή αντικειμένων καθαρισμού σε
ακατάλληλα σημεία ή περάσματα.
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Πτώση

από

διαφορετικούς

ορόφους:

Συνήθως

οφείλονται στη λανθασμένη χρήση της σκάλας.

Κοψίματα: Γενικά προκαλούνται κατά τη χρήση
αιχμηρών αντικειμένων. Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά
τη χρήση τέτοιων αντικειμένων.
Πτώση αντικειμένων από διαφορετικά ύψη: εννοούμε
αντικείμενα που μπορεί να έχουν τοποθετηθεί σε κάποιο
ύψος και όταν προσπαθούμε να καθαρίσουμε την
περιοχή στην οποία βρίσκονται, μπορεί να πέσουν πάνω
μας.

Εγκαύματα: μπορεί να προκληθούν από λειαντικά
προϊόντα.

Δηλητηρίαση: κατά τη χρήση διαφορετικών προϊόντων
καθαρισμού, είτε λόγω εισπνοής είτε λόγω κατάποσης.

Ηλεκτροπληξίες: Μπορεί να προκληθούν από άμεση
επαφή με κατεστραμμένα ή αναφλεγόμενα ηλεκτρικά
μηχανήματα.
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Κίνδυνοι που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγείας Αναφερόμαστε σε διαταραχές των μυών
και των οστών που σχετίζονται με επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες που προκύπτουν από
λανθασμένο χειρισμό φορτίων. Ως προτάσεις για την αποφυγή τους, αναφέρονται τα εξής:
−

Χαμηλώστε το σώμα σας λυγίζοντας τα γόνατά σας αντί να λυγίσετε τη σπονδυλική σας
στήλη.

−

Μην σηκώνετε βάρη πάνω από το ύψος των ώμων.

−

Όταν μεταφέρετε ένα φορτίο, κάντε το με τέτοιο τρόπο ώστε να παραμένει όσο το δυνατόν
περισσότερο κολλημένο πάνω στο σώμα.

−

Στην περίπτωση που χρειάζεται να μετακινήσετε ένα έπιπλο, είναι καλύτερο να το σπρώξετε
παρά να το τραβήξετε.

Κίνδυνοι που μπορεί να προκαλέσουν ψυχολογικά προβλήματα: Αυτού του είδους κίνδυνοι
σχετίζονται άμεσα με το εργασιακό περιβάλλον, τα κίνητρα και την αναγνώριση. Είναι πολύ
σημαντικό να αποφύγετε αυτούς τους κινδύνους. Εάν η εργασία εκτελείται σε κατάλληλο περιβάλλον
όπου ο εργαζόμενος αισθάνεται ότι τον εκτιμούν και τον σέβονται και το επίπεδο του στρες
μειώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο, αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να αποφευχθούν.

5.2 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Είναι σημαντικό να γίνεται ορθή χρήση του εξοπλισμού εργασίας. Τα μη ηλεκτρικά εργαλεία
καθαρισμού δεν χρειάζονται την επίβλεψη που απαιτείται στις περιπτώσεις των μηχανημάτων.
Συνιστάται, ελλείψει ειδικών γνώσεων σχετικά με τη συντήρηση και την επίβλεψη, να χρησιμοποιείτε
το εγχειρίδιο οδηγιών για κάθε μηχάνημα.
Ως γενικές προτάσεις, αναφέρονται οι εξής:
−

Ελέγξτε ότι η καλωδίωση είναι στη βέλτιστη κατάσταση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν
κοψίματα ή ρωγμές.

−

Σε περίπτωση μηχανημάτων που χρησιμοποιούν νερό, βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή τους είναι
γεμάτη, διαφορετικά ο κινητήρας μπορεί να υποστεί βλάβη.

−

Όταν χρησιμοποιείτε μηχανήματα με μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι επαρκώς
φορτισμένη για την εκτέλεση της εργασίας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Καθαρισμός μπάνιων και τεχνικές απολύμανσης
Μάθημα 1 Είδη υγιεινής και αξεσουάρ νεροχύτη
Οι πιο διαδεδομένες τεχνικές καθαρισμού μπάνιου αφορούν σε:

Μπάνιο ή ντους: Είναι κατασκευασμένα από υλικό πορσελάνης.
Το υλικό αυτό δεν είναι πορώδες γεγονός που διευκολύνει την
διατήρηση της υγιεινής τους.

Μπιντέ,

τουαλέτες,

ουρητήρια

και

λεκάνες:

Επίσης

κατασκευάζονται από υλικό πορσελάνης.

Η καμπίνα: χρησιμοποιείται για να αποτρέψει τη διαφυγή του
νερού

από

την

περιοχή

της

ντουζιέρας.

Συνήθως

κατασκευάζονται από γυαλί, πλαστικό ή αλουμίνιο.

Τοίχοι: Γενικά καλύπτονται με πλακάκια από το δάπεδο μέχρι το
ταβάνι. Συνήθως, αυτά είναι κατασκευασμένα από πέτρα,
μάρμαρο κτλ.
Βρύσες: Κατασκευάζονται από επιχρωμιωμένο υλικό. Μπορούν
να συσσωρεύσουν μεγάλη ποσότητα αλάτων, ειδικά στις βρύσες
ζεστού νερού, καθώς η

αυξημένη θερμοκρασία σε αυτές

διευκολύνει την προσκόλλησή τους.
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Νιπτήρας/νεροχύτης:

Μια

λεκάνη

(γούρνα),

συνήθως

στερεωμένη σε έναν τοίχο ή σε μια βάση, που χρησιμοποιείται
για το πλύσιμο των χεριών και του προσώπου.

1.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΕΣ, ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ, ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΠΙΝΤΕ
Η απολύμανση των τουαλετών περιλαμβάνει τη χρήση προϊόντων και τεχνικών που διευκολύνουν
την εξάλειψη επιβλαβών μικροβίων για τον οργανισμό των ανθρώπων.
Αν και τα είδη υγιεινής είναι κατασκευασμένα από πορσελάνη, ένα υλικό το οποίο είναι μη πορώδες
και δεν επιτρέπει τη διάδοση των μικροβίων, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι το νερό περιέχει μεγάλη
ποσότητα αλάτων που εναποτίθεται στην επιφάνεια των τουαλετών. Με την συγκέντρωση των
αλάτων δημιουργείται μια νέα πορώδης επιφάνεια που γίνεται βιότοπος για αυτά τα μικρόβια και
τα βακτήρια.
Για τη σωστή απολύμανση των τουαλετών είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί η αφαλάτωση τους.
Αυτό μπορεί να γίνει με ένα αντιθαμπωτικό προϊόν. Στη συνέχεια, αποφεύγοντας την ανάμειξη
χημικών, μπορείτε να προσθέσετε κάποιο απολυμαντικό, όπως ένα λευκαντικό ή ένα χλωριωμένο
απορρυπαντικό. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η σωστή απολύμανση και ο καθαρισμός της
λεκάνης.
Ας δούμε πιο στοχευμένα τις τεχνικές καθαρισμού για τα στοιχεία που απαντούν σε μια τουαλέτα:
Η ΛΕΚΑΝΗ:

Εφαρμόστε ένα απολυμαντικό διάλυμα στο εσωτερικό
και τρίψτε το με μια βούρτσα. Αφήστε το να δράσει.
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Με χλωριωμένο απορρυπαντικό και ένα υγρό πανί,
συνεχίστε να καθαρίζετε τα είδη υγιεινής και το
εξωτερικό τους.
Τέλος, σκουπίστε τη λεκάνη με ένα στεγνό πανί. Είναι
σημαντικό τα υφάσματα που χρησιμοποιούνται στο
μπάνιο να προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε
αυτό το χώρο των σπιτιών. Βουρτσίστε το εσωτερικό της
λεκάνης.
Ένα αντιθαμβωτικό προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται
σε εβδομαδιαία βάση για την αφαίρεση τυχόν
υπολειμμάτων αλάτων.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΥΣΕΣ:

Ξεπλύνετε τη μπανιέρα ή το ντους για να αφαιρέσετε
τυχόν ρύπους.

Εφαρμόστε το απολυμαντικό διάλυμα και αφήστε το να
δράσει. Στη συνέχεια τρίψτε με ένα καθαρό πανί ή με
ένα σφουγγάρι. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και
στις καμπίνες. Θα πρέπει να εστιάσετε στα δοκάρια και
τις γωνίες, δηλαδή στις περιοχές στις οποίες οι μύκητες
αναπαράγονται πιο εύκολα.
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Ξεπλύνετε με άφθονο νερό

Σκουπίστε τις επιφάνειες με ένα στεγνό πανί.

Χρησιμοποιήστε ένα αντιθαμβωτικό προϊόν

σε

εβδομαδιαία βάση

ΜΠΙΝΤΕ:

Ξεπλύνετε το μπιντέ για να αφαιρέσετε τυχόν ρύπους.

Εφαρμόστε απολυμαντικό διάλυμα και αφήστε το να
δράσει. Στην συνέχεια τρίψτε το με ένα καθαρό πανί ή
με ένα σφουγγάρι.
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Ξεπλύνετε με άφθονο νερό

Σκουπίστε τις επιφάνειες με ένα στεγνό πανί.

Χρησιμοποιήστε ένα αντιθαμβωτικό προϊόν

σε

εβδομαδιαία βάση

Συνιστάται να ακολουθείται η παρακάτω σειρά σχετικά με τις εργασίες καθαρισμού:
−

1. Αδειάστε τα καλαθάκια.

−

2. Συνεχίστε με τον σκούπισμα των σκουπιδιών από το πάτωμα και τη συλλογή τους.

−

3. Τα ουρητήρια, οι λεκάνες, οι νιπτήρες και τα μπιντέ ψεκάζονται με το επιλεγμένο
προϊόν. Συνιστάται να αφήνετε το απολυμαντικό να δράσει για αρκετά λεπτά.

−

4. Χρησιμοποιήστε ένα αντιθαμβωτικό προϊόν στις μπανιέρες και τις λεκάνες και αφήστε το
να δράσει.

−

5. Συνεχίστε καθαρίζοντας τις βρύσες.

−

6. Ξεπλύνετέ τες με νερό και αφήστε τες να στεγνώσουν.

−

7. Συνεχίστε με τον καθαρισμό των καθρεφτών.

−

8. Μην ξεχνάτε ότι οι διανομείς σαπουνιού και χαρτιού και οι θήκες για ρολά πρέπει
επίσης να καθαρίζονται.

−

9. Συμπληρώστε το χαρτί υγείας, το χαρτί χεριών και το σαπούνι.

−

10. Σφουγγαρίστε το δάπεδο.
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1.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Τα πλακίδια των μπάνιων είναι συνήθως πλακάκια. Ο καθαρισμός των πλακιδίων πρέπει να
ξεκινήσει από τις υψηλότερες περιοχές του μπάνιου με κατεύθυνση προς τις χαμηλότερες. Θα πρέπει
να ψεκάζονται με χλωριωμένο απορρυπαντικό για την απομάκρυνση τυχόν μικροβίων.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σφουγγάρι, εάν υπάρχει μεγάλη πρόσφυση αλάτων, ή ένα πανί.
Στη συνέχεια, σκουπίστε με ένα στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα προϊόντος.
Οι καθρέφτες καθαρίζονται με ένα πανί καθαρισμού και ένα προϊόν καθαρισμού τζαμιών.
Κατά τον καθαρισμό των επίπλων μπάνιου, είναι σημαντικό να δίνεται προσοχή στην ποσότητα του
νερού γιατί αν είναι μεγάλη μπορεί να καταστρέψει τα έπιπλα που απορροφούν το νερό.
Ο καθαρισμός των δαπέδων γίνεται βασικά με σκούπισμα για την αφαίρεση της σκόνης, της τρίχας
ή των υπολειμμάτων και μετά με σφουγγάρισμα. Το σκούπισμα πρέπει να γίνει πριν καθαριστούν οι
τουαλέτες, γιατί αν πέσει νερό στο πάτωμα θα είναι πολύ δύσκολο. Το σφουγγάρισμα θα γίνει στο
τέλος του καθαρισμού του μπάνιου και θα χρησιμοποιηθεί απολυμαντικό παρόμοιο με αυτό που
χρησιμοποιείται στις τουαλέτες, εφόσον το επιτρέπει το υλικό του δαπέδου.
Ο καθαρισμός της καμπίνας εμπεριέχει ένα διπλό πρόβλημα: τον καθαρισμό των κουφωμάτων και
τον καθαρισμό του γυαλιού ή των πλαστικών. Το κρύσταλλο είναι συνήθως ένα υλικό από το οποίο
είναι δύσκολο να αφαιρεθούν τα άλατα.
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1.3 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Υπάρχει μια σειρά αναλώσιμων στο χώρο του μπάνιου που βρίσκονται στην ευθύνη του προσωπικού
καθαριότητας. Τα πιο συνηθισμένα είναι: χαρτί υγείας, χαρτί χεριών και τζελ χεριών.
Το χαρτί υγείας έχει γίνει βασικό προϊόν. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πρέπει να ελέγχουμε
αν υπάρχει χαρτί υγείας στα μπάνια.

Τα πιο συνηθισμένα είναι τα εξής:

Ρολό για βιομηχανικό χαρτί υγείας

Πολλαπλές θήκες για ρολά

Ρολό για προκομμένο χαρτί

Θήκη για ρολό χαρτιού υγείας
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Το τζελ χεριών είναι πολύ σημαντικό για την υγιεινή όσων το χρειάζονται. Πρέπει να το γεμίσετε ξανά
σε περίπτωση που έχει αδειάσει. Τα πιο συνηθισμένα είδη είναι:

Υγρό σαπούνι χεριών

Αφρός χεριών

Υδροαλκοολικό τζελ χεριών

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
Τα ακόλουθα προϊόντα συνιστώνται για τον καθαρισμό της τουαλέτας:
Αντιθαμβωτικά - Είναι προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να αφαιρούν εύκολα και γρήγορα τα
υπολείμματα των αλάτων. Ενδείκνυται για ντους, μπανιέρες και καμπίνες.
Απολυμαντικά - Χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση τυχόν μικροβίων που μπορεί να υπάρχουν στις
τουαλέτες. Το πιο κοινό απολυμαντικό είναι το χλώριο.

Καθαριστικό WC - Διαθέτει συστατικά αποπάγωσης και στόμιο που έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί
τα άλατα που συσσωρεύονται στο εσωτερικό της λεκάνης.

Λάστιχα καθαρισμού τζαμιών - Χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό

των καθρεπτών που

βρίσκονται στις τουαλέτες.

Καθαρισμός δαπέδων: Υπάρχουν προϊόντα καθαρισμού δαπέδων που είναι κατάλληλα για την
απολύμανση διαφορετικών μικροβίων.
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1.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ
Η υγιεινή των μπάνιων είναι ένας σημαντικός στόχος και πρέπει να γίνει έλεγχος ότι έχει
πραγματοποιηθεί σωστά. Οι κατάλληλες τεχνικές αξιολόγησης θα βοηθήσουν στη διατήρηση της
βέλτιστης υγιεινής.
Μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους:
−

Χρήση λίστας καταγραφής εργασιών: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι συνηθισμένο να
καταγράφονται οι εργασίες καθαρισμού που έχουν πραγματοποιηθεί σε λίστα στην οποία
συμπεριλαμβάνονται δεδομένα όπως το όνομα του ατόμου που πραγματοποίησε την
εργασία, η ώρα κτλ.

−

Οπτική αξιολόγηση: Ελέγξτε για τυχόν ίχνη βρωμιάς, υπολείμματα σκόνης ή αλάτων, τρίχες,
μύκητες κτλ. Οι μαύρες κηλίδες στις γωνίες ή τους αρμούς των πλακιδίων υποδηλώνουν την
παρουσία μυκήτων που προκαλούνται από την υγρασία και οι οποίοι πρέπει να αφαιρεθούν.

−

Οσφρητικός έλεγχος: Η άσχημη μυρωδιά στο περιβάλλον υποδηλώνει ότι η απολύμανση δεν
έγινε σωστά.

1.5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
Δεν υπάρχουν πρόσθετα μέτρα για αυτόν τον τύπο καθαρισμού. Ανατρέξτε στα μέτρα ελέγχου για
την πρόληψη κινδύνων στον χώρο εργασίας κατά τον καθαρισμό επίπλων που αναφέρονται στην
Ενότητα 2.
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ENOTHTA 3 Καθαρισμός Πατωμάτων- Δαπέδων
Μάθημα 1 Κατηγοριοποίηση των ειδών των δαπέδων
Πρέπει να εντοπίσουμε και να ταυτοποιήσουμε τη βρωμιά και είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τον
τύπο της επιφάνειας στην οποία εναποτίθεται, τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας, τον τύπο του
δαπέδου, τα έπιπλα και τον διαθέσιμο εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις του χώρου εργασίας. Τέλος,
πρέπει να αξιολογήσουμε την παρουσία των ανθρώπων στον χώρο εργασίας.

1.1 ΣΚΛΗΡΑ ΔΑΠΕΔΑ
Είναι εύκολο να καθαριστούν αφού πρόκειται για δάπεδα με αντίσταση στις γρατζουνιές, ανθεκτικά
και κρύα. Ένα από τα μειονεκτήματά τους είναι η πορώδης επιφάνειά τους, η οποία επιτρέπει την
ευκολότερο εισχώρηση της βρωμιά μέσω των πόρων. Για να αποφευχθεί αυτό, πρέπει να καλυφθούν
με βερνίκι κρυσταλλοποίησης. Επιπλέον, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν εφαρμόζουμε σε
αυτές όξινα προϊόντα και αλκαλικά άλατα.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ:
−

Λεία πέτρα ή πέτρα με επίστρωση βερνικιού: γρανίτης, μάρμαρο, μωσαϊκό κτλ.

−

Πορώδης: ψημένος πηλός, τσιμέντο και άσφαλτος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ:
−

Φυσική πέτρα: μάρμαρο, γρανίτης, σχιστόλιθος.

−

Τεχνητή πέτρα: μωσαϊκό, κεραμίδια, πορσελάνες.

−

Κεραμική επιφάνεια: τούβλο, κεραμική πέτρα ρουστίκ, ψημένος πηλός.

−

Πηλός με επίστρωση βερνικιού: κεραμικά, εφυαλωμένα πλακίδια.

Τα φυσικά σκληρά δάπεδα, όπως το μάρμαρο, είναι καλαίσθητα για το μάτι αλλά δύσκολα στη
φροντίδα. Το μάρμαρο απορροφά εύκολα τους λεκέδες. Η καθημερινή συντήρησή του
πραγματοποιείται μόνο με λίγο ουδέτερο σαπούνι, το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί με ειδικό
υγρό κερί για να του προσδώσει γυαλάδα.
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Πρέπει πάντα να αποφεύγουμε τα λειαντικά προϊόντα που φθείρουν ένα ματ πάτωμα, καθώς και το
ξύδι ή το λεμόνι γιατί αλλοιώνουν τη λάμψη του. Όταν το μάρμαρο γίνεται σκούρο ή κιτρινωπό,
μπορεί να οφείλεται σε πολύ παχύ στρώμα κεριού. Μια επιλογή είναι να μουλιάσετε ένα σφουγγάρι
ή μια βούρτσα σε νερό και ξύδι.
Μερικές συμβουλές για να διατηρήσετε το μάρμαρο σε καλή κατάσταση είναι:
−

Να αφαιρείτε συχνά τη σκόνη.

−

Να καθαρίζετε καθημερινά τις επιφάνειες με σφουγγάρι και με ένα ουδέτερο
απορρυπαντικό.

−

Να στεγνώνετε πάντα την επιφάνεια μετά τον καθαρισμό με νερό.

−

Να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε πολύ συχνά ξύδι και λεμόνι. Όταν τελειώσετε, απλώς
καθαρίστε ξανά την επιφάνεια. Αποφύγετε τα λειαντικά καθαριστικά.

Τα φυσικά σκληρά δάπεδα, όπως ο γρανίτης, είναι πιο ανθεκτικά στους κραδασμούς, στις
γρατζουνιές, στην απορρόφηση βρωμιάς και στη θερμότητα και καθαρίζονται εύκολα. Ανάλογα με
τον εάν ο γρανίτης είναι επικαλυμμένος με βερνίκι μπορεί να αρκεί ένα υγρό πανί. Αν όχι, μπορούμε
να το βουρτσίσουμε.
Τα δάπεδα από φυσική πέτρα όπως ο σχιστόλιθος και ο χαλαζίτης είναι συνηθισμένα σε εξωτερικούς
χώρους. Τα δάπεδα από χαλαζίτη καθαρίζονται περιοδικά με σαπούνι και νερό και με μη επιθετικά
απορρυπαντικά. Ο σχιστόλιθος βουρτσίζεται και για την αφαίρεση των αλάτων επιτρέπει τη χρήση
νερού με χλωρίνη.
Το μωσαϊκό είναι ένα τεχνητό δάπεδο από τσιμεντοκονίαμα (τσιμέντο και κομμάτια μαρμάρου), η
επιφάνεια του οποίου είναι επιστρωμένη με βερνίκι. Ο καθαρισμός γίνεται με ουδέτερο σαπούνι και
νερό. Κανένα οικιακό προϊόν, όπως προϊόντα αντιδιαβρωτικής προστασίας, χλωρίνη, αμμωνία ή άλλα
απορρυπαντικά, που είναι άγνωστο εάν περιέχουν αυτές τις ουσίες, δεν μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στα στοιχεία επένδυσης του τσιμέντου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν οξέα.
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Κεραμικά σκληρά πατώματα, όπως ο ψημένος πηλός, προκύπτουν με ανάμειξη πηλού και νερού.
Μετά την επεξεργασία του πατώματος συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα ουδέτερο απορρυπαντικό
κάθε φορά που το τρίβετε. Θα πρέπει, επίσης, να είναι πάντα ενυδατωμένο και όταν εμφανίζονται
μαύροι λεκέδες από καουτσούκ, χρησιμοποιήστε ένα ουδέτερο απορρυπαντικό ως καθημερινή
διαδικασία συντήρησης και τρίψτε με ένα βρεγμένο πράσινο λειαντικό σφουγγάρι και, στη συνέχεια,
ξεπλύνετε ή εφαρμόστε ξανά το υγρό κερί μόνο στο τμήμα που έχει επηρεαστεί.
Για να αφαιρέσετε τις επιστρώσεις των προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί παλαιότερα,
χρησιμοποιήστε ένα συμπυκνωμένο διάλυμα και αφήστε το να δράσει για περίπου 15-20 λεπτά.
Τρίψτε καλά με σφουγγαρίστρα ή με περιστροφικό μηχάνημα. Επεξεργασία και προσαρμογή της
διαδικασίας καθαρισμού σύμφωνα με τα νέα δεδομένα απορροφητικότητας του επεξεργασμένου
δαπέδου.
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Σε περίπτωση που το δάπεδο έχει οργανικούς λεκέδες (λάδι, λίπος, ποτά, τρόφιμα κτλ):
−

Αν η επιφάνεια είναι επεξεργασμένη. Εάν κάποια ουσία έχει διεισδύσει ελαφρώς,
χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό απολίπανσης. Αφήστε το να δράσει για μερικά λεπτά.
Ξεπλύνετε με νερό.

−

Εάν η επιφάνια είναι ακατέργαστη. Για λεκέδες από λάδι ή λίπος, φτιάξτε ένα ήπιο
απολιπαντικό και αφήστε το να δράσει για λίγα λεπτά στο πλακίδιο που έχει προσβληθεί,
ξεπλένοντας το με άφθονο νερό στο τέλος.

Σε κεραμικά σκληρά δάπεδα, πχ από ρουστίκ πέτρα, συνιστάται καθαρισμός με όξινα προϊόντα για
την απομάκρυνση των αποθέσεων ασβεστίου, αραιωμένα ανάλογα με το βαθμό βρωμιάς. Θα είναι
αρκετό για να αφαιρέσετε τη βρωμιά που έχει εναποτεθεί με την πάροδο του χρόνου αλλά και για
τη νέα βρωμιά, συνιστάται η εφαρμογή δύο στρώσεων υδατοαπωθητικής στεγανοποίησης με μια
μεγάλη βούρτσα, εμποτίζοντας καλά τους αρμούς.
Οι γυαλισμένες σκληρές επιφάνειες όπως εκείνες από πηλό (οι οποίες είναι και οι πιο συνηθισμένες,
σε χώρους όπου απαιτείται συνεχής καθαρισμός), είναι κατασκευασμένες από ένα υλικό που
απορροφά υγρά σε μικρό βαθμό. Έχει υψηλή αντοχή σε χημικά και προϊόντα καθαρισμού, και έχει,
επίσης, πολύ μεγάλη αντοχή στην τριβή.
Η πορσελάνινη πέτρα, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η ικανότητά της να υποκαθιστά με
μεγάλη πιστότητα πολύ ακριβότερα φυσικά υλικά όπως πέτρα ή μάρμαρο, είναι μια ελαφρώς
πορώδης επιφάνεια. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα
σε αυτή.

1.2 ΜΑΛΑΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
Αυτοί οι τύποι δαπέδων έχουν ελαφρύ βάρος και αποτελούνται κυρίως από συνθετικά υλικά, αλλά
δίνουμε έμφαση στα φυσικά μαλακά δάπεδα, όπως ξύλινα πατώματα και παρκέ. Πρέπει να είστε
πολύ προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό τους και να μην χρησιμοποιείτε μεγάλη ποσότητας νερού,
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όπως επίσης και κατά την επεξεργασία τους με διαλύτες και λειαντικά που τους βλάπτουν, ενώ
συνιστούμε τα επιλεγόμενα απορρυπαντικά να μην έχουν PH μεγαλύτερο από 9.
Μερικά παραδείγματα μαλακών δαπέδων:

Φελλός

Είναι ένα φυσικό υλικό που προέρχεται από το
φλοιό της βελανιδιάς. Για αυτούς τους τύπους
επιφανειών χρησιμοποιήστε ένα πανί ή ένα
σφουγγάρι καθαρισμού ελαφρώς βρεγμένο με
νερό και ουδέτερο σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε
ξύδι, κεριά ή λειαντικά προϊόντα που περιέχουν
οποιαδήποτε βάση αμμωνίας.

PVC

Είναι

ένα

ανακυκλώσιμο

δάπεδο

κατασκευασμένο από υπολείμματα καλωδίων
PVC. Με στεγανοποιητικές και ηχομονωτικές
ιδιότητες, οι πλάκες PVC είναι πολύ ανθεκτικές
στη μεγάλη κυκλοφορία και τη φθορά. Έχουν,
επίσης, μεγάλη αντίσταση σε οξέα, λευκαντικά και
άλλους ρύπους του περιβάλλοντος.
Καουτσούκ

Είναι αντιολισθητικά δάπεδα, μειώνουν τον
θόρυβο, απορροφούν τους κραδασμούς, έχουν
υψηλή αντοχή στη φθορά και εφόσον δεν είναι
πορώδη, η βρωμιά παραμένει πάντα στην
επιφάνεια. Ο καθαρισμός τους πρέπει να γίνεται
με ουδέτερα σαπούνια και σε καθημερινή βάση
με ξηρό σαπούνι.

Λινοτάπητας

Η σύνθεσή του αποτελείται από ανανεώσιμες
πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης, όπως φελλός,
ρητίνη ή λιναρόσπορος. Καθαρίστε με μη
επιθετικά προϊόντα των οποίων το pH δεν είναι
μεγαλύτερο από 9. Για καθημερινό καθαρισμό
αρκεί ένα ουδέτερο απορρυπαντικό.
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Παρκέ

Ξύλινα δάπεδα:
−

Δάπεδο παρκέ: Αποτελείται από μικρές
σανίδες που τοποθετούνται απευθείας στο
πάτωμα με τη χρήση κόλλας
πολυουρεθάνης.

−

Πλωτό δάπεδο παρκέ: Πρόκειται για
κομμάτια ξύλου. Δεν κολλάνε ούτε
καρφώνονται στο πάτωμα, αλλά η κάτω
πλευρά, που δεν πατιέται, στηρίζεται σε
μια μεμβράνη ή ένα στρώμα υαλοβάμβακα
με επικάλυψη από νεοπρένιο που
λειτουργεί ως μονωτικό και πάνω σε αυτό
επιπλέουν.

Για όλους τους τύπους παρκέ δαπέδων: σκουπίστε συχνά με ένα πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη
και μην προσθέτετε στο νερό προϊόντα υψηλής οξύτητας, όπως κεριά ή σιλικόνες. Για λεκέδες από
φρούτα, γάλα, αναψυκτικά, τσάι, κρασί ή καφέ, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό. Για τους
λεκέδες από σοκολάτα, λίπος ή βερνίκι παπουτσιών, χρησιμοποιήστε ένα διαλύτη και για τα σημάδια
από στυλό, μελάνι ή κραγιόν, χρησιμοποιείστε μετουσιωμένη αλκοόλη.
Σε καμία περίπτωση μην αφήσετε τους λεκέδες να στεγνώσουν στο παρκέ.

3. ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ
Σύνθετα δάπεδα πλακιδίων. Λερώνονται πιο εύκολα λόγω της ιδιαιτέρως πορώδους επιφάνειας
τους, πρέπει να βρέχονται όσο το δυνατόν λιγότερο και αν χρειαστεί πρέπει να στεγνώσουν καλά για
να καθαριστούν. Συνιστώνται ουδέτερα προϊόντα για τον καθαρισμό τους.
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Μάθημα 2 Κριτήρια για την χρήση και την δοσολογία των προϊόντων
καθαρισμού στα μηχανήματα
Για κάθε κατηγορία δαπέδων απαιτείται ένα συγκεκριμένο προϊόν καθαρισμού και συγκεκριμένη
τεχνική ανάλογα με τον τύπο επεξεργασίας που θέλουμε να εφαρμόσουμε, προσπαθώντας πάντα να
σεβόμαστε τις ιδιότητες του δαπέδου και φροντίζοντας να μην διαρρέει η εφαρμογή του προϊόντος.
−

Κεριά: Μπορείτε να βρείτε φυσικά κεριά φυτικής προέλευσης, ζωικά, ορυκτά και συνθετικά
βιομηχανικής κατασκευής που έχουν τις ίδιες ιδιότητες με τα φυσικά κεριά ενώ τα
αποτελέσματά τους είναι συνήθως καλύτερα. Συνήθως χρησιμοποιούνται για την
επεξεργασία ξύλινων επιφανειών, φελλού και εφυαλωμένων κεραμικών [τερακότα].
Χαρακτηρίζονται από την ιδιότητά τους να απωθούν τη βρωμιά και από το ότι είναι
υδατοαπωθητικά, με ικανότητα διάχυσης, αντιστατικότητα, σατινέ φινίρισμα, παστώδη υφή
και εύκολη επεξεργασία.

Για την εφαρμογή αυτού του τύπου κεριού θα ληφθεί υπ’ όψιν ο τύπος του δαπέδου. Γενικότερα:
−

Για τα δάπεδα θα εφαρμοστεί σκληρό κερί με πανί που δεν περιέχει βαμβάκι και σε
ομοιόμορφες στρώσεις.

−

Για μεγαλύτερες επιφάνειες συνιστάται η χρήση μηχανής κερώματος.

−

Το κερί θα εφαρμοστεί με μια σπάτουλα ή θερμαίνοντάς το στους 60°C περίπου, μοιράζοντάς
το στο δάπεδο και στη συνέχεια απλώνοντάς το ομοιόμορφα με ένα μηχάνημα.

Για να διατηρείτε το δάπεδο σε καθημερινή βάση, εάν υπάρχει λίγη βρωμιά, μπορείτε να καθαρίζετε
μόνο με ζεστό νερό, χωρίς επιπρόσθετα προϊόντα. Να μην χρησιμοποιείτε απολιπαντικά ή λειαντικά
προϊόντα καθαρισμού.
−

Οργανικοί διαλύτες. Οι οργανικοί διαλύτες είναι πτητικές οργανικές ενώσεις που
χρησιμοποιούνται μόνες ή σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες για τη διάλυση πρώτων
υλών ή υπολειμμέτων βρωμιάς, χρησιμοποιώντας τους για τον καθαρισμό, την τροποποίηση
του ιξώδους ή ως επιφανειοδραστικά. Γενικά, οι οργανικοί διαλύτες χρησιμοποιούνται
συνήθως σε βιομηχανίες για απολίπανση, καθαρισμό κτλ.

Μείγματα και γαλακτώματα. Οι γαλακτωματοποιητές καθιστούν δυνατή την ανάμειξη
διαφορετικών ουσιών, γαλακτώματα με λάδι σε νερό ή νερό σε λάδι. Τα σωματίδια ελαίου
μειώνονται στο ελάχιστο έτσι ώστε να μπορούν να εναιωρηθούν στο υδάτινο σύστημα. Για να
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αποτρέψετε τη χημική αντίδραση των γαλακτωμάτων, είναι σημαντικό να μην τοποθετείτε αυτά τα
προϊόντα σε εξαιρετικά ζεστά ή κρύα μέρη.
Επεξεργασία δαπέδων με προϊόντα διαλυμένα σε νερό. Αυτές οι θεραπείες είναι κατάλληλες για
σκληρά και συνθετικά δάπεδα, επιφάνειες τύπου λινοτάπητα, PVC ... Δεν είναι κατάλληλα για
δάπεδα που δεν συγκρατούν το νερό, όπως το ξύλο, καθώς κάτι τέτοιο επιταχύνει τη φθορά τους.
Επεξεργασία δαπέδων με προϊόντα διαλυμένα σε διαλύτες. Αυτός ο τύπος επεξεργασίας σε ξύλινα
δάπεδα καλύπτει την επιφάνεια με ένα αδιάβροχο στρώμα, προστατεύοντάς την από την υγρασία
και αποτρέποντας τη συσσώρευση βρωμιάς, διευκολύνοντας έτσι τον καθαρισμό της.
Επεξεργασία δαπέδων με συνδυασμό προϊόντων. Αναφέρεται σε επεξεργασία κατά την οποία
χρησιμοποιούνται μέθοδοι ψεκασμού, η σύνθεση των οποίων είναι νερό, κερί και διαλύτης. Με αυτό
το είδος επεξεργασίας, εκτός από την απομάκρυνση της βρωμιάς, προστίθενται και στρώματα κεριού
στο πάτωμα, το οποίο επίσης γυαλίζεται.
Επεξεργασία δαπέδων από φελλό και ξύλο: Για την επεξεργασία τους πρέπει να χρησιμοποιείται
κερί με βάση διαλύτη. Πρέπει να καθαριστεί, εάν είναι απαραίτητο, με ένα υγρό πανί ή με διαλυτικά
καθαριστικά, εάν πρόκειται να προετοιμαστεί για νέα εφαρμογή κεριού.
Επεξεργασία δαπέδων με υαλοποιημένο προϊόν: Αυτά τα προϊόντα ανήκουν στην ομάδα των
πολυμερών. Πρόκειται για προϊόντα κατασκευασμένα από συνθετικά και διαλυτικά υλικά με
ορισμένα να περιέχουν πολλές ομάδες ελαίων με αποτέλεσμα το προϊόν να διεισδύει στο έδαφος.
Κατ 'αρχήν, οι διαλύτες εξατμίζονται, γεγονός που προκαλεί τη σκλήρυνση του συνθετικού υλικού
και τη δημιουργία επικάλυψης στην επιφάνεια.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΚΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Ιδιαίτερα τοξικές ουσίες που δημιουργούν επικίνδυνα απόβλητα χρησιμοποιούνται συχνά στον χώρο
καθαρισμού, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγουμε τις
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν στον χώρο εργασίας.
Πρέπει να προγραμματίσουμε καλά τη δουλειά μας και, στο μέτρο του δυνατού, να
αντικαταστήσουμε αυτές τις τοξικές ουσίες με άλλους τύπους δράσης.
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Κατά την εφαρμογή ή τη μεταφορά προϊόντων, πρέπει να χρησιμοποιούμε την ελάχιστη ποσότητα
που συνιστά ο κατασκευαστής. Είναι πολύ συνηθισμένο οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα να
χρησιμοποιούν λίγο μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που συνιστάται με την εσφαλμένη αντίληψη
ότι όσο περισσότερο είναι το προϊόν, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα. Επιπλέον, τα χημικά
απόβλητα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο αποχετευτικό σύστημα, αλλά να χρησιμοποιούνται οι
χώροι που έχουν δημιουργηθεί για αυτό.
Για να μειωθούν σημαντικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, υπάρχουν μέθοδοι καθαρισμού που, για
παράδειγμα, μειώνουν την ποσότητα του νερού και των χημικών που χρησιμοποιούνται
Εξοικονόμηση: μηχανές νερού υπό πίεση, σάρωθρα...
Για την προστασία του περιβάλλοντος, τόσο οι εταιρείες όσο και οι εργαζόμενοι, είναι σημαντικό να
συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια εφαρμογής μιας φιλικής προς το περιβάλλον διαχείρισης
στους χώρους εργασίας, εφαρμόζοντας καλές περιβαλλοντικές πρακτικές. Η συνεχής βελτίωση των
διαδικασιών και των τεχνικών που προάγουν την αρμονία με το περιβάλλον θα συμβάλει στη
βελτίωση της εικόνας της εταιρείας, της ανταγωνιστικότητάς της αλλά και στη δημιουργία ποιοτικών
θέσεων εργασίας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Καθαρισμός τζαμιών σε κτίρια και δομές
Μάθημα 1 Καθαρισμός τζαμιών σε κτίρια και δομές

1.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ
Τα τελευταία χρόνια, τα τζάμια χρησιμοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις αντικαθιστώντας τους
εξωτερικούς τοίχους. Ένα κτίριο, είτε πρόκειται για σπίτι, είτε για γραφείο, μπορεί να είναι πολύ
φωτεινό, χάρη στον μεγάλο αριθμό παραθύρων που διαθέτει, ενώ με αυτό τον τρόπο εξοικονομεί
πολύ ενέργεια αφού αξιοποιεί το φυσικό φως.
Λάβετε επίσης υπ’ όψιν το υψηλό συναίσθημα ευεξίας που απολαμβάνουν οι άνθρωποι όταν
βρίσκονται σε ένα καλά φωτιζόμένο μέρος όπου δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείται τεχνητό φως.
Ο καθαρισμός των τζαμιών απαιτεί μερικές φορές την εκτέλεση της εργασίας σε ύψος. Πέραν τούτου,
είναι απαραίτητο να έχετε συγκεκριμένες γνώσεις σχετικά για τον εξοπλισμό και τον τρόπο
λειτουργίας του όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία θα είναι απαραίτητα για την αποφυγή
των κινδύνων που ενυπάρχουν σε αυτό το είδος εργασίας.

1.2 ΤΥΠΟΙ ΤΖΑΜΙΩΝ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στην καθημερινότητά μας χρησιμοποιούμε αδιακρίτως τους όρους «γυαλί και κρύσταλλο». Στην
πραγματικότητα, υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός διαφορών στις οποίες θα αναφερθούμε.
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−

Γυαλί: Αποτελεί μείγμα πυριτίου, ανθρακικού νατρίου και ασβεστόλιθου. Είναι ένα άχρωμο
και διαφανές γυαλί. Τα χαρακτηριστικά του γυαλιού μολύβδου έχουν πυκνότητα γυαλάδας
και χρησιμοποιούνται συνήθως σε οπτικά και αντικείμενα τέχνης. Το γυαλί χρησιμοποιείται
για διάφορους σκοπούς, επομένως τα στοιχεία, οι ποσότητες και οι διαδικασίες κατασκευής
ποικίλλουν ανάλογα με την επιδιοκόμενη χρήση.

−

Κρύσταλλο: Στο παραπάνω μείγμα προστίθεται οξείδιο του μολύβδου.

Το τζάμι που χρησιμοποιείται για το κλείσιμο ή τη διακόσμηση κτιρίων και χώρων και το οποίο
αποτελεί το σύνολο των στοιχείων που πρέπει να παρακολουθεί το προσωπικό καθαριότητας, έχει
διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τον τύπο για τον οποίο πρόκειται.
Η χρήση που παραδοσιακά δίνεται στο τζάμι αποσκοπεί στην προστασία των κτιρίων από τις κακές
καιρικές συνθήκες, ενώ παράλληλα δεν χάνεται το φυσικό φως του περιβάλλοντος.

ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΕΙΝΑΙ:
−

Προστασία της περιουσίας, των προσώπων και των αντικειμένων μέσα σε αυτήν

−

Περιορισμός θορύβου

−

Περιορισμός ηλιακής ακτινοβολίας

−

Αισθητική λειτουργία
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1.3 ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Όταν καθαρίζουμε τα παράθυρα ενός δωματίου, η αφαίρεση των επίπλων που βρίσκονται κοντά σε
αυτά είναι σημαντική γιατί σε άλλη περίπτωση θα περιορίσουν τον χώρο και θα εμποδίσουν την
δυνατότητά μας να μετακινηθούμε κατά την εκτέλεση του καθαρισμού.
Από την άλλη πλευρά, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η διατήρηση της τάξης στο χώρο εργασίας
αποσκοπεί επίσης στην μείωση του κινδύνου ατυχημάτων.
ΤΡΙΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
1ον Φέρνουμε τα προϊόντα καθαρισμού και τα εξαρτήματα
πιο κοντά στο δωμάτιο που βρίσκεται το τζάμι, που
καθαρίζουμε, σε μια περιοχή μακριά από την είσοδο για να
προλάβουμε τυχόν πρόσκρουση με αυτά, γεγονός που θα
μπορούσε να προκαλέσει τη διαρροή των προϊόντων.
Αυτά τα προϊόντα καθαρισμού και ο εξοπλισμός θα πρέπει
να έχουν προηγουμένως αποθηκευτεί σε καθορισμένο
χώρο. Εάν διατηρήσουμε τον εξοπλισμό και τα προϊόντα σε
τάξη στο χώρο που αποθηκεύονται, θα είναι ευκολότερο να
τα εντοπίσουμε και να ελέγξουμε ποια από αυτά πρόκειται
να τελειώσουν.
2ον Έπιπλα και τυχόν αντικείμενα που μπορεί να
αποτελέσουν εμπόδιο κατά τον καθαρισμό πρέπει να
αφαιρεθούν. Προϋπόθεση,

η αποφυγή του κινδύνου

πρόκλησης λεκέδων από τα προϊόντα καθαρισμού.
Τα έπιπλα που έχουν αφαιρεθεί πρέπει να φυλάσσονται
μακριά από διαδρόμους για να διασφαλίζεται η ασφάλεια
τόσο του προσωπικού καθαρισμού όσο και των υπολοίπων.
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Μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, θα πρέπει να
τοποθετήσετε πάλι τα έπιπλα στη θέση τους.

3ον Αφού γίνουν τα δύο προηγούμενα βήματα, μπορούμε
να ξεκινήσουμε την εργασία καθαρισμού που έχουμε
προγραμματίσει.

Μάθημα 2 Καθαρισμός παραθύρων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Ο καθαρισμός των τζαμιών απαιτεί μερικές φορές εργασία σε ύψος. Για το λόγο αυτό, είναι
απαραίτητο να έχουμε συγκεκριμένες γνώσεις σχετικά με τα εργαλεία, τα προϊόντα και τον τρόπο
μεταφοράς τους με ασφάλεια, προκειμένου να αποφευχθούν οι εγγενείς κίνδυνοι σε αυτό το είδος
εργασίας.
Σε αυτό το κεφάλαιο θα μελετηθούν οι τύποι τζαμιών, ο καθαρισμός των τζαμιών, τόσο σε
εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, και η διατήρηση της τάξης στο χώρο εργασίας.
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2.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

Αναφερόμαστε στο τζάμι στο εσωτερικό των κτιρίων και των χώρων, είτε στα παράθυρα είτε σε
οποιαδήποτε άλλη γυάλινη επιφάνεια.
Όσον αφορά τη συχνότητα καθαρισμού, συνιστάται να ελέγχετε τις επιφάνειες σε καθημερινή βάση
για τυχόν λεκέδες, δαχτυλικά αποτυπώματα και σκόνη που μπορεί να έχουν εναποτεθεί στα
κουφώματα και σχολαστικός καθαρισμός μία φορά το μήνα.
Μια δυσκολία που μπορούμε να συναντήσουμε είναι τα έπιπλα που μπορεί να βρίσκονται μπροστά
από τα παράθυρα και τα οποία θα πρέπει να αφαιρεθούν για να γίνει ένας σωστός καθαρισμός. Ένα
άλλο μειονέκτημα μπορεί να είναι η παρουσία περσίδων στο χώρο εργασίας, κάτι που απαιτεί να
εξετάσουμε ποιες είναι οι πιο βολικές ώρες για τον καθαρισμό αυτών των αντικειμένων.
Τέλος, μια άλλη πτυχή που πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν είναι η ανάγκη για εργασία σε ύψος. Αν
και η διάταξη του τζαμιού είναι σε εσωτερικό χώρο, σε πολλές περιπτώσεις το μεγάλο μέγεθος των
παραθύρων συνεπάγεται την ανάγκη πρόσβασης σε μεγαλύτερα ύψη για τα οποία θα χρειαστούμε
σκάλα.

2.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
Ο εξωτερικός καθαρισμός τζαμιών περιλαμβάνει μια σειρά χαρακτηριστικών που τον καθιστούν
διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Το είδος της βρωμιάς είναι διαφορετικό. Στις περισσότερες
περιπτώσεις πρόκειται για σκόνη, άμμο, περιττώματα πουλιών, απόβλητα ρύπανσης κ.λπ.
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Όταν τα παράθυρα βρίσκονται σε ψηλές περιοχές, θα χρειαστούν στοιχεία στήριξης για να
επιτρέπεται η πρόσβαση στην περιοχή.
Οι παρακάτω είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές για τον καθαρισμό σε ύψος:
Τηλεσκοπικός σωλήνας καθαρισμού
Κατασκευάζεται

χρησιμοποιώντας

ένα

σύστημα

κονταριού στην άκρη του οποίου ενσωματώνεται μια
βούρτσα

με την οποία μπορείτε να τρίβετε την

επιφάνεια.
Καθαρισμός με αναρρίχηση
Αυτή η τεχνική είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό
δυσπρόσιτων περιοχών. Ως ουσιαστικό χαρακτη-ριστικό,
μπορούμε να πούμε ότι το προσωπικό που την εκτελεί
πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο με
τεχνικές αναρρίχησης. Το απαραίτητο υλικό για αυτό
είναι ιμάντες, σχοινιά, καραμπίνερ κτλ.
Κρεμαστά ικριώματα
Τα πολυώροφα κτίρια, στο υψηλότερο επίπεδο,
διαθέτουν λαβές για να συγκρατούν τα ικριώματα και να
μεταβάλουν το ύψος τους για τον καθαρισμό των
τζαμιών.
Πλατφόρμα ανύψωσης
Οι γερανοί είναι μια καλή επιλογή όταν πρέπει να
ανέβουμε ψηλά για να φτάσουμε στο σημείο που πρέπει
να καθαρίσουμε αλλά πρέπει να έχουμε επίσης αρκετό
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χώρο για να τοποθετήσουμε το όχημα που διαθέτει το
σύστημα γερανού.

Προκειμένου να προταθεί μια σταθερή διαδικασία για τον καθαρισμό του εξωτερικού γυαλιού, θα
ληφθούν υπ’ όψιν οι ακόλουθες μεταβλητές:
−

Οι δυσκολίες πρόσβασης σε τζάμια, είτε λόγω του ύψους τους
είτε γιατί βρίσκονται σε περιοχές που είναι δύσκολο να
προσεγγιστούν.

−

Το κλίμα στην περιοχή, καθώς η βρωμιά στα παράθυρα δεν θα
είναι η ίδια σε μέρος όπου έχει πολλές βροχές σε σύγκριση με
μια περιοχή με πολύ ξηρό κλίμα.

−

Η παρουσία εργαζομένων στον χώρο που εκτελείται ο
καθαρισμός.

−

Η εγγύτητα ενός δρόμου με μεγάλη κίνηση.

−

Η θέση του κτιρίου, δηλαδή το εάν βρίσκεται σε αγροτική ή
αστική περιοχή.
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2.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
Τα παράθυρα μπορούν να αποτελούνται από έναν αριθμό στοιχείων, ο καθαρισμός των οποίων
εξαρτάται από τη γενική κατάσταση του συνόλου. Μιλάμε για κουφώματα, περσίδες, γρίλιες και
πρεβάζια παραθύρων.
Είναι επιτακτική ανάγκη να γνωρίζετε τη σειρά που πρέπει να ακολουθήσετε κατά τον καθαρισμό
αυτού του συνόλου ειδών, καθώς είναι κάτι που θα επηρεάσει το αποτέλεσμα.

Προτείνεται η ακόλουθη σειρά:

1. Θα καθαριστούν τα κάγκελα
2. Θα συνεχίσετε με τις περσίδες
3. Τα κουφώματα θα είναι τα επόμενα που θα καθαριστούν
4. Ακολουθούν τα πρεβάζια των παραθύρων
5. Θα τελειώσετε με το τζάμι
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l. ΚΑΓΚΕΛΑ:
Ο καθαρισμός των κάγκελων θα γίνει με ένα βρεγμένο πανί,
καθώς βρίσκονται έξω από το κτίριο και συσσωρεύουν μεγάλη
ποσότητα σκόνης και ρύπων.
II. ΠΕΡΣΙΔΕΣ:
Οι περσίδες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία στις
εξωτερικές περιοχές και στις αυλακώσεις που βρίσκονται
μεταξύ των φύλλων. Οι εσοχές μπορούν να καθαριστούν με τη
χρήση βούρτσας ή ηλεκτρικής σκούπας. Και τα μηχανήματα
που

παράγουν

ατμό

συχνά

φέρνουν

πολύ

καλά

αποτελέσματα.
Δεδομένου ότι η σκόνη εναποτίθεται συχνά στις περσίδες, από
τις οποίες στη συνέχεια είναι δύσκολο να αφαιρεθεί,
συνιστάται εβδομαδιαίος καθαρισμός.
Πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τον
εξωτερικό καθαρισμό.

Σε

καμία

περίπτωση

δεν

θα

εκτελέσουμε την εργασία αφαιρώντας το σώμα από το
παράθυρο, αποφεύγοντας τον κίνδυνο πτώσης.
Τόσο το PVC όσο και το αλουμίνιο θα καθαριστούν με ένα
ουδέτερο απορρυπαντικό και ένα μαλακό πανί.
III. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Τα κουφώματα των παραθύρων μπορεί να κατασκευαστούν
από διαφορετικά υλικά. Ανάλογα με το υλικό, θα επιλεγεί ο
ένας ή ο άλλος τύπος προϊόντος και το κατάλληλο εργαλείο
καθαρισμού.
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−

Ξύλινα κουφώματα: συνιστάται η χρήση προϊόντος με
ουδέτερο pH, χρησιμοποιώντας πάντα πανί που έχει
μεγάλη απορροφητικότητα, αφού το ξύλο δεν αντέχει
την υπερβολική ποσότητα νερού.

−

Κουφώματα PVC: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ουδέτερα προϊόντα, αποφεύγοντας προϊόντα που
περιέχουν οινόπνευμα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν
ξεθώριασμα του κουφώματος.

−

Τα κουφώματα αλουμινίου είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά
στην κλιματική αλλαγή και στις χημικές ουσίες. Για τον
καθαρισμό τους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα υγρό
πανί με οποιοδήποτε μη λειαντικό ή μη οξύ προϊόν.

−

Τα λακαρισμένα κουφώματα αλουμινίου είναι πολύ
ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή, αλλά δεν μπορούν
να καθαριστούν με κανένα προϊόν. Δεν έχουν αντοχή
στα αλκαλικά προϊόντα, σε ξέστρα και ξύστρες καθώς
συνήθως γρατσουνίζονται εύκολα

IV. ΤΖΑΜΙΑ:
Τα τζάμια των παραθύρων μπορούν να καθαριστούν:
−

Με ένα βρεγμένο πανί. Το υγρό πανί χρησιμο-ποιείται
συνήθως όταν υπάρχει πολλή βρωμιά στο γυαλί. Θα
επιλεγεί ένα πανί από πολυεστέρα ή βισκόζη, καθώς
έχουν μια συγκεκριμένη ισχύ στεγνώ-ματος, και θα
προστεθεί ένα διάλυμα σαπουνιού.

−

Με στεγνό πανί. Το στεγνό πανί θα χρησιμοποιηθεί
όταν η ποσότητα της βρωμιάς είναι μικρότερη. Το
συνοδευτικό προϊόν θα είναι ένα κοινό καθαριστικό
τζαμιών.
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Μάθημα 3 Χρήση βασικού εξοπλισμού για τον καθαρισμό των τζαμιών
Σε όλα τα επαγγέλματα είναι απαραίτητο να είναι γνωστά όλα τα εργαλεία που διατίθενται στην
αγορά και να μπορούν να διευκολύνουν το έργο καθενός από τους επαγγελματίες που ασχολούνται
με αυτό το επάγγελμα.

3. 1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΒΙΤΡΟ
Ορισμός των «εργαλείων»: Αντικείμενο ή συσκευή, συνήθως τεχνητή, που χρησιμοποιείται για να
διευκολύνει την εργασία επεκτείνοντας τις φυσικές δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος.
Ορισμός των «μηχανημάτων»: μια συσκευή που αποτελείται από πολλά αλληλένδετα μέρη αλλά με
ξεχωριστές λειτουργίες, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση μιας εργασίας.

1. Τύποι εξοπλισμού
Εκτός από την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών καθαρισμού, είναι επιτακτική η επιλογή των
κατάλληλων εξοπλισμών, χημικών και μηχανημάτων, καθώς πρέπει να είναι τα καταλληλότερα για
το είδος της εκάστοτε βρωμιάς και να εξετάζεται εάν η επιφάνειά τους είναι εσωτερική ή εξωτερική.
Τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται για την επιλογή εξοπλισμού καθαρισμού γυαλιού είναι τα
ακόλουθα:
−

Να είναι ανθεκτικά στην υγρασία καθώς χρησιμοποιούνται πάντα με προϊόντα καθαρισμού
ή/και νερό.

−

Τα εργαλεία και ο εξοπλισμός πρέπει να είναι εργονομικά και ελαφριά, ανάλογα με το αν η
εργασία είναι περισσότερο ή λιγότερο επίπονη.

−

Η ανθεκτικότητα είναι επίσης ένα κριτήριο που πρέπει να προσέχετε.

−

Είναι απαραίτητο να είναι εγκεκριμένα, άρα να διαθέτουν συστήματα κατά της πτώσης,
ειδικά για εργασίες σε ύψος.

2. Εργαλεία
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Η πανέτα χρησιμοποιείται ως σύστημα χειροκίνητου καθαρισμού.
Διαθέτει τηλεσκοπικό σωλήνα
Οι πανέτες αποτελούνται από δύο μέρη: το στήριγμα από διαφορετικά
υλικά και την πανέτα, το υλικό του οποίου είναι κατασκευασμένο από
ύφασμα.
Μπορούμε να βρούμε στηρίγματα κατασκευασμένα από τα ακόλουθα υλικά:
−

Λεία λαβή αλουμινίου και PVC. Ενδείκνυται για τον καθαρισμό τζαμιών που βρίσκονται έξω.

−

Λαβή από χάλυβα με επίστρωση αλουμινίου και καουτσούκ. Κατάλληλο για καθαρισμό
εξωτερικών χώρων.

−

Λαβή κατασκευασμένη από PVC και με χώρο αποθήκευσης νερού. Κατάλληλο για
εσωτερικούς χώρους, καθώς η δεξαμενή νερού περιορίζει την διαρροή της περίσσειας νερού.

Όσον αφορά το υφασμάτινο μέρος των σφουγγαριών διαβροχής, μπορούμε να τα βρούμε
κατασκευασμένα από τα ακόλουθα υλικά:
−

Βαμβακερό ύφασμα. Συνιστάται όταν απαιτείται υψηλή ισχύς νερού.

−

Βαμβακερό ύφασμα και λειαντική ταινία. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις τζαμιών στα οποία
έχει προσκολληθεί βρωμιά.

−

Ύφασμα μικροϊνών. Συνιστάται για υψηλή αντοχή.

Βούρτσα καθαρισμού παραθύρων: Είναι το απαραίτητο εργαλείο που
συνοδεύει την πανέτα, καθώς χρησιμοποιείται για τη συλλογή του
περιττού νερού που μένει στο γυαλί.
Αποτελείται από πολλά μέρη: τη λαβή, το κοντάρι και το λαστιχένιο
χείλος.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι λαβών, μεταξύ των οποίων μπορούμε να βρούμε τα εξής:
−

Λαβή αλουμινίου. Ενδείκνυται για το ελαφρύ του βάρος.

−

Λαβή από ίνες. Είναι πολύ ελαφρύ και ανθεκτικό.

−

Λαβή με επίστρωση καουτσούκ. Διευκολύνει το κράτημα καθώς δεν γλιστράει από το χέρι.
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Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να εισαχθεί σε αυτό κοντάρι επέκτασης και να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε υψηλότερες περιοχές.

Ο καθαριστήρας είναι ένα επίμηκες κομμάτι από ανοξείδωτο χάλυβα
με ράγα πάνω στην οποία εισάγεται το ελαστικό χείλος.

Τα λαστιχένια χείλη είναι το μέρος που έρχεται σε επαφή με την
γυάλινη επιφάνεια και θα βοηθήσουν να σύρετε το νερό στο
χαμηλότερο σημείο. Το πιο χρησιμοποιούμενο υλικό για την
κατασκευή τους είναι το καουτσούκ.
Τηλεσκοπικός σωλήνας αλουμινίου: Οι τηλεσκοπικοί σωλήνες έχουν
σχεδιαστεί για τον καθαρισμό γυαλιού σε υπερυψωμένα σημεία. Η
χρήση αυτών των εργαλείων συμβάλει στην αποφυγή της χρήσης
σκάλας που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των
εργαζομένων.
Συνήθως κατασκευάζονται από αλουμίνιο που μειώνει το βάρος τους
και εξασφαλίσει την αντοχή τους.
Ανάλογα με το πόσο μπορούν να επεκταθούν, αποτελούνται από
αντίστοιχα πρόσθετα κομμάτια, τα οποία ξεβιδώνονται για να
διευκολυνθεί η επέκτασή τους. Μπορούν να κυμαίνονται από 2,5 έως
10 μέτρα.
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Βάση συγκράτησης: Η βάση συγκράτησης αλουμινίου συνοδεύει
τελικά τους τηλεσκοπικούς σωλήνες και είναι σχεδιασμένη για να
συγκρατεί, από με δύο πλευρές, μια βούρτσα ή ένα σφουγγάρι που
διευκολύνει τον καθαρισμό του γυαλιού.

Ξύστρα: Η ξύστρα αποτελείται από ένα στήριγμα και μια λεπίδα.
Οι ξύστρες χρησιμοποιούνται όταν τα τζάμια έχουν πολύ ισχυρά
προσκολλημένη βρωμιά στην επιφάνεια τους. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, οι λεπίδες δεν γρατζουνίζουν τη γυάλινη
επιφάνεια.
Ο κουβάς: Η χρήση κουβά προσαρμοσμένου στον εξοπλισμό που
χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των γυάλινων επιφανειών,
διευκολύνει

στη

μεταφορά

εργαλείων,

όπως

πλυστικών

μηχανημάτων και ταινιών, και παρέχει τη δυνατότητα να υπάρχει
διαθέσιμο νερό για το καθάρισμα, εάν χρειαστεί.
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3. Μηχανήματα
Τα μηχανήματα είναι εργαλεία για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται η σύνδεσή τους με το
ηλεκτρικό ρεύμα. Το πλεονέκτημα που έχουν έναντι της χρήσης των εργαλείων είναι η μεγάλη τους
αποτελεσματικότητα. Από την άλλη πλευρά, τα μηχανήματα έχουν υψηλό κόστος σε σχέση με τα
εργαλεία.
Τα μηχανήματα με σύστημα επεξεργασίας νερού αποτελούνται από πολλά μέρη. Είναι τα εξής:
Μηχάνημα καθαρισμού τζαμιών
Αυτό το μηχάνημα αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία: τον
ψεκαστήρα του καθαριστικού και την ηλεκτρική σκούπα. Ο
ψεκαστήρας χρησιμοποιείται

για να βρέξει

το γυαλί

με

απορρυπαντικό. Καθώς το εξάρτημα ενσωματώνεται στο άκρο,
μπορεί να περάσει από μεγαλύτερη έκταση της επιφάνειας και να
επεκτείνει την εφαρμογή του προϊόντος σε αυτή αφαιρώντας την
τυχόν προσκολλημένη βρωμιά. Στη συνέχεια, με την ηλεκτρική
σκούπα, όλα τα υπολείμματα προϊόντος θα αφαιρεθούν μέσω της
αναρρόφησης.
Σύστημα καθαρισμού τζαμιών
Αυτή η συσκευή έχει τρία κύρια εξαρτήματα: την τηλεσκοπική ράβδο
άνθρακα, τον ιμάντα, και τον ακροφύσιο.
Το νερό, το οποίο έχει προηγουμένως απιονιστεί, διαλύει την
προσκολλημένη βρωμιά, η οποία στη συνέχεια αφαιρείται μέσω του
εξαρτήματος με τις μικροΐνες. Με την χρήση του αποφεύγεται η
δημιουργία λεκέδων στις επιφάνειες των κουφωμάτων και των
παραθύρων, καθώς διευκολύνει το στέγνωμα χωρίς να αφήνει
κοιλίδες από τις σταγόνες του νερού.
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Είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό εσωτερικών τζαμιών.

3.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥΣ
Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι οι εταιρείες καταβάλλουν μεγάλη οικονομική
προσπάθεια για την απόκτηση χρήσιμων εργαλείων και κατάλληλων μηχανημάτων που μειώνουν
την δυσκολία της δουλειάς μας και εξασφαλίζουν βέλτιστα αποτελέσματα.
Λόγω όλων αυτών, είναι απαραίτητο να δοθεί μεγάλη προσοχή στον τρόπο συντήρησής τους, αφού
επηρεάζει τη διάρκειά τους. Εάν ο εξοπλισμός καθαρισμού μας δεν είναι σε άριστη κατάσταση, τα
αποτελέσματα δεν θα είναι ποτέ τα επιθυμητά.
Όλα τα είδη που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό έχουν ορισμένες οδηγίες του κατασκευαστή
σχετικά με τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για την παράταση της διάρκειας ζωής των
εργαλείων και των μηχανημάτων.
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Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς να φροντίζουμε τα εργαλεία μας:
Βούρτσα καθαρισμού παραθύρων - Πρέπει να ξεπλένεται συνεχώς για να αφαιρέσετε τυχόν άμμο
ή σκόνη που έχει παγιδευτεί στο χείλος.
Συνιστάται να αποσυναρμολογείτε και να καθαρίζετε τα εξαρτήματα ξεχωριστά ή να
χρησιμοποιείτε τα ανταλλακτικά σε περίπτωση που υπάρχουν εξαρτήματα που έχουν υποστεί
ζημιά. Μόλις καθαριστεί και αν δεν πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να στεγνώσει
με ένα πανί για να φύγει όλη η υγρασία..
Μην χρησιμοποιείτε όξινα προϊόντα γιατί μπορεί να καταστρέψουν τον καθαριστή του τζαμιού ή
ακόμη και τις ποδιές των παραθύρων.

Ο βρεχτήρας: Πρέπει να ξεπλένεται συνεχώς όταν χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η είσοδος
βρωμιάς στο ύφασμα που στη συνέχεια θα είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθεί.
Όταν τελειώσει η χρήση, πρέπει να αποσυναρμολογηθεί αφαιρώντας το στήριγμα από το
υφασμάτινο μέρος, για να το καθαρίσετε με κατάλληλο απορρυπαντικό και στη συνέχεια να το
στεγνώσετε.

Η ξύστρα: Όταν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά, αφαιρώντας τυχόν
υπολείμματα που μπορεί να έχουν μείνει μεταξύ των αρμών της. Πριν την αποθήκευση είναι
επιτακτική ανάγκη να στεγνώσει καλά, καθώς οι βίδες που επιτρέπουν την αλλαγή της μεταλλικής
λεπίδας μπορεί να σκουριάσουν.
Πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εντελώς λείες επιφάνειες. Διαφορετικά, μπορεί να γρατζουνίσουν
τις επιφάνειες.
Κατά καιρούς, όταν παρατηρούμε ότι η ξύστρα δεν είναι πλέον αποτελεσματική, η μεταλλική
λεπίδα πρέπει να αντικατασταθεί.

Τηλεσκοπικός σωλήνας: Να θυμάστε ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι κατασκευασμένοι από
αλουμίνιο για να μην έχουν πολύ μεγάλο βάρος. Είναι σημαντικό να αποτρέψετε την
παραμόρφωσή τους, αποφεύγοντας τα χτυπήματα ή την υπερβολική σύσφιξη των διαφορετικών
εξαρτημάτων.
Όταν τελειώσετε με τη χρήση τους, θα πρέπει να στεγνώσουν καλά. Οι τηλεσκοπικοί σωλήνες είναι
κούφιοι κύλινδροι εσωτερικά, επομένως είναι πολύ φυσιολογικό να εναποτίθεται μέσα σε αυτούς
το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του γυαλιού. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να
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φυλάσσονται σε όρθια θέση για να διευκολυνθεί η απομάκρυνση αυτού του νερού και με αυτό τον
τρόπο να αποφευχθεί η φθορά τους.

Μηχάνημα καθαρισμού τζαμιών: Εκτός από τις οδηγίες που δίνει κάθε κατασκευαστής σχετικά με
τη συντήρηση των μηχανημάτων, υπάρχουν ορισμένες γενικές προτάσεις για τα μηχανήματα που
χρειάζονται ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσουν. Ανάμεσά τους βρίσκουμε τις εξής:
Ελέγχετε τα καλώδια τροφοδοσίας πριν και μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε τη φθορά.
Το εξωτερικό των μηχανήματων - Θα πρέπει να καθαρίζεται κάθε φορά που χρησιμοποιούνται.
Έλεγχος δεξαμενής νερού - Πριν από τη χρήση, πρέπει να ελέγξετε ότι το δοχείο είναι γεμάτο,
καθώς ο κινητήρας μπορεί να καταστραφεί εάν η ποσότητα νερού δεν είναι επαρκής.
Οι μπαταρίες - Μηχανήματα που λειτουργούν με μπαταρίες πρέπει να ελέγχονται για να
αποφευχθεί τον ενδεχόμενο της εκφόρτισης κατά τη χρήση.

3.3 ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ
Για αποτελεσματικό καθαρισμό τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής: Όλα τα
εργαλεία και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τον καθαρισμό επιλέγονται αφού λάβετε υπ’ όψιν
το εάν το τζάμι είναι σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο ή το ύψος στο οποίο βρίσκεται, και
τοποθετούνται όλα κοντά στο σημείο εκτέλεσης της εργασίας, αλλά όχι στους διαδρόμους για να μην
σκοντάψει κανείς πάνω τους.
Περιληπτικά αυτά που θα χρειαστούμε είναι:
1. Κουβάς
2. Βρεχτήρας
3. Καθαριστικό παραθύρων
4. Καθαριστικό
5. Τηλεσκοπικός σωλήνας (σε περίπτωση που πρόκειται για εργασία σε ύψος)
6. Ύφασμα
7. Ξύστρες
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−

Ο γυάλινος κάδος πρέπει να γεμίσει με νερό. Θα προστεθεί ένα κατάλληλο απορρυπαντικό
ανάλογα με τη βρωμιά που θέλουμε να αφαιρέσουμε.

−

Ο τηλεσκοπικός σωλήνας θα εισαχθεί στο υγρό εάν είναι απαραίτητο.

−

Ο βρεχτήρας εισάγεται στο μείγμα μέχρι να βραχεί τελείως και στη συνέχεια τον στραγγίζετε
πιέζοντας τον με τα χέρια σας, από τη μια άκρη ως την άλλη.

−

Ο βρεχτήρας εφαρμόζεται στο τζάμι, ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω, σχεδιάζοντας ένα
"S"

−

Στη συνέχεια, είναι η ώρα να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιήσετε τον καθαριστήρα τζαμιού ή
το ταφ:

1. Η επιλογή της ξύστρας ενδείκνυται για περιοχές όπου η βρωμιά έχει κολλήσει και είναι
δύσκολο να αφαιρεθεί χωρίς τη χρήση της. Η χρήση της ξύστρας στα κουφώματα πρέπει να
αποφεύγεται γιατί μπορεί να τα γρατζουνίσει. Στην συνέχεια χρησιμοποιείται το καθαριστικό
τζαμιών.
2. Εάν χρησιμοποιείτε το ταφ, όπως και στην περίπτωση του βρεχτήρα, ξεκινήστε από πάνω προς
τα κάτω, σχεδιάζοντας επίσης ένα «S», χωρίς να σηκώνετε την άκρη από την επιφάνεια. Με την
άλλη πλευρά του λάστιχου, όλα τα υπολείμματα νερού θα συλλέγονται από πάνω προς τα
κάτω. Σε περίπτωση περίσσειας νερού, για να συνεχίσει αποτελεσματικά η εργασία
χρησιμοποιήστε το καθαριστικό τζαμιών αφού το ανακινήσετε.
−

Στην περίπτωση που χρειάζεται ο τηλεσκοπικός σωλήνας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
πτυσσόμενη λαβή που θα διευκολύνει τη δυνατότητα εκτέλεσης της αναφερόμενης κίνησης
βελτιώνοντας έτσι τα αποτελέσματα.

−

Μόλις τελειώσει ο καθαρισμός, θα υπάρχουν υπολείμματα νερού στα κουφώματα και τα
περβάζια. Χρησιμοποιήστε ένα απορροφητικό πανί καθαρισμού για να το απορροφήσετε.

3.4 ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ειδικών προϊόντων καθαρισμού για τα τζάμια
Μία από τις μεγαλύτερες επιπλοκές στον καθαρισμό του γυαλιού είναι τα ασβεστούχα υπολείμματα
(άλατα) που παράγονται από το νερό.
Το νερό έχει ασβέστη και μέταλλα που παραμένουν στις επιφάνειες μόλις εξατμιστεί το υγρό.
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Τα προϊόντα ανανέωσης μπορούν να βοηθήσουν στην απομάκρυνση τέτοιων υπολειμμάτων.
Η εφαρμογή αυτών των προϊόντων πρέπει να γίνεται με την χρήση των λιγότερο σκληρών τύπων
σφουγγαρίστρας -λευκές ή μπλε σφουγγαρίστρες- για να μην προκληθούν γρατζουνιές στο τζάμι. Το
γυαλόχαρτο είναι επίσης πολύ πρακτικό.
Όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την ανάγκη χρήσης ενός προϊόντος καθαρισμού, υπάρχουν πολλές
επιλογές που προσφέρονται στην αγορά.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορούμε να λάβουμε υπ’ όψιν τα παρακάτω κριτήρια:

−

Τι θα καθαρίσουμε;

−

Τι υλικό θα χρησιμοποιήσουμε;

−

Τι είδους βρωμιά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε;

−

Η τιμή.

−

Το ποσοστό επικινδυνότητας της εκάστοτε χρήσης.

Τα προϊόντα καθαρισμού μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια:
−

Ανάλογα με το pH.

−

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά καθαρισμού.
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1. Κατηγοριοποίηση ανάλογα με το pH.
Η γνώση του pH των προϊόντων που χρησιμοποιούνται είναι απαραίτητη κατά τον καθαρισμό, καθώς
θα καθορίσει ποια υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ποια δεν συνιστώνται για χρήση.
Προϊόντα οξέων
Ακολουθεί ένας πίνακας που σχετίζεται με το pH των παραγόμενων προϊόντων και τη χρήση τους.

Ενδείξεις

Οξύτητας

Προϊόντων

Απορρυπαντικά,
καθαρισμός
πρώτης κατάληψης ή ανακαίνιση
του τσιμέντου.

Δεν συνιστάται για χρήση σε
αλουμίνιο,
μάρμαρο
ή
εμαγιέ επιφάνειες.

ΑΣΘΕΝΩΣ ΟΞΥ (3-6)

Μπορεί να παρέχει απολύμανση
και καθαρισμό.

Χρήση σε μη ευαίσθητες
επιφάνειες.

ΕΛΑΦΡΩΣ ΒΑΣΙΚΟ (9-12)

Απορρυπαντικά για όλες
χρήσεις για βαθύ καθαρισμό.

Όλες οι επιφάνειες.

ΠΟΛΥ ΟΞΥ (0-3)

ΒΑΣΙΚΟ (12-14)

ΟΥΔΕΤΕΡΟ (6-9)

τις

Αλκαλικά απορρυπαντικά που
χρησιμοποιούνται σε προσόψεις
για τον διαχωρισμό σωματιδίων
λίπους.

Είναι κατά κάποιο τρόπο
επιζήμια για προϊόντα που
παράγονται από το πετρέλαιο, όπως το καουτσούκ.

Εργασίες
συντήρησης
και
προστασίας, με χρήση σαμπουάν.

Μοκέτες.
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2. Ταξινόμηση σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του καθαρισμού:

Συνιστόνται για τον καθαρισμό όλων των τύπων επιφανειών.
Αφαιρούν κάθε βρωμιά που περιέχει
Μπορούν να καταστρέψουν μια ανεπιθύμητη δομή.
Μπορεί να έχουν αλκαλικές ή όξινες ιδιότητες ανάλογα με τον τύπο της βρωμιάς
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ που πρέπει να αφαιρεθεί.
Τα βρίσκουμε με ενδείξεις καθημερινής χρήσης ή συγκεκριμένης χρήσης.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Είναι σχεδιασμένα για καθημερινή χρήση με την επιφύλαξη του είδους της
επιφάνειας στην οποία χρησιμοποιούνται.
Μπορούμε να βρούμε προϊόντα με ουδέτερα και μικτά PH που συνδυάζουν την
καθαριστική τους ικανότητα και την ισχύ συντήρησής των επιφανειών.

Χρησιμοποιούνται για την προστασία ευαίσθητων επιφανειών μέσω ενός
λεπτού στρώματος από βερνίκι ή γράσο.
Δεν χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση της βρωμιάς.
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Μάθημα 4 Μέτρα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
4.1 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΖΑΜΙΩΝ
Οι κίνδυνοι που ενέχει ο καθαρισμός του γυαλιού μπορεί να προκληθούν από οποιοδήποτε από τα
εργαλεία ή τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται συνήθως. Το γυαλί που θέλετε να καθαρίσετε κρύβει
μια σειρά από κινδύνους που δεν γνωρίζουμε. Ένα τζάμι που είναι σε κακή κατάσταση μπορεί να
σπάσει καθώς καθαρίζεται. Συνιστάται προκαταρκτικός έλεγχος καθαρισμού για την αποφυγή
τέτοιων καταστάσεων.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ή ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Ο τηλεσκοπικός σωλήνας

Μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς σε άλλα άτομα.
Είναι πολύ σημαντικό να τον κρατάτε σταθερά και να τον
τοποθετείτε στο πάτωμα όταν δεν χρησιμοποιείται, εκτός
της περιοχής διέλευσης στο χώρο για να αποφύγετε τυχόν
ατυχήματα.

Ο βρεχτήρας και το ταφ

Το βασικό πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει κατά την
χρήση τους είναι η πτώση από ύψος. Όταν καθαρίζετε σε
πλατφόρμα ή ικρίωμα, χρησιμοποιήστε μια συσκευή που
συγκρατεί το βρεχτήρα ή το ταφ με ένα γάντζο ασφαλείας.

Η ξύστρα

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση της ξύστρας είναι
κοψίματα και πτώσεις. Για να αποφύγετε το τελευταίο,
είναι

απαραίτητο να

χρησιμοποιήσετε

το

γάντζο

ασφαλείας, που θα κρατά τον τηλεσκοπικό σωλήνα. Για τα
κοψίματα, οι ξύστρες συνήθως συνοδεύονται από
προστατευτικό κάλυμμα που διευκολύνει στην ασφάλεια.
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Τα ικριώματα

Η

πτώση

κατά

τη

συναρμολόγηση

και

την

αποσυναρμολόγηση τους είναι ένας από τους κινδύνους.
Ο χειριστής πρέπει να κάνει χρήση των μέσων ατομικής
προστασίας. Το κράνος, η ζώνη και τα εξαρτήματα
συγκράτησης είναι απαραίτητα.
Χρήση ανομοιόμορφων

Είναι απαραίτητη η χρήση εξαρτημάτων συγκράτησης για

ανυψωτικών μηχανημάτων

την αποφυγή πτώσεων από ύψος.

Χρήση κρεμαστού ικριώματος

Τα ατυχήματα συμβαίνουν συνήθως λόγω ακατάλληλης
συναρμολόγησης ή κακής χρήσης των σχοινιών διάσωσης.

Χρήση επικίνδυνων ικριωμάτων

Οι κίνδυνοι προέρχονται από την κατάσταση του
ικριωμάτων και τον τόπο στον οποίο βρίσκονται. Πρέπει
να είναι σταθερά. Το γλίστρημα λόγω χρήσης νερού είναι
επίσης πολύ συχνό.

Μηχανήματα που χρησιμοποιούν

Ο κύριος κίνδυνος είναι η υψηλή θερμοκρασία στην οποία

υδρατμούς

βρίσκεται ο ατμός και η οποία μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα. Από την άλλη πλευρά, το μεγαλύτερο βάρος
αυτού του τύπου μηχανημάτων ενέχει επίσης τον κίνδυνο
βλάβης των μυών του χειριστή.

4.2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Προκύπτουν από τις εγκαταστάσεις του χώρου εργασίας
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις του χώρου εργασίας προέρχονται από τα
χαρακτηριστικά του εν λόγω χώρου, δηλαδή οι κίνδυνοι εξαρτώνται από τον τρόπο κατασκευής του,
την αντοχή, την κατανομή κ.λπ.
Οι εγκαταστάσεις των χώρων εργασίας διαφέρουν ανάλογα με τη δραστηριότητα που εκτελείται σε
αυτούς. Αυτός είναι ένας παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά τον καθαρισμό των
τζαμιών. Πρέπει να γνωρίζετε πώς η διάταξη των εγκαταστάσεων επηρεάζει την ασφάλεια του
προσωπικού καθαριότητας, γι' αυτό σας προτείνουμε μια πρώτη αξιολόγηση του χώρου όπου
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πρόκειται να εκτελεστεί η εργασία. Εάν εντοπιστεί περιοχή μεγαλύτερου κινδύνου, πρέπει να
ειδοποιηθούν οι υπεύθυνοι.
−

Όσον αφορά τα δάπεδα, τους διαδρόμους και τις σκάλες, πρέπει να είναι σταθερά χωρίς
ανωμαλίες και να έχουν υποστεί αντιολισθητική επεξεργασία. Είναι σημαντικό να είστε
προσεκτικοί στην περίπτωση υγρών ή κερωμένων επιφανειών.

−

Οι περιοχές όπου υπάρχουν εμπόδια αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων. Οι σκάλες είναι επίσης
η περιοχή με τον μεγαλύτερο κίνδυνο ατυχημάτων.

−

Παράθυρα: Τα παράθυρα πρέπει να είναι προετοιμασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να
εμποδίζουν το άνοιγμα των φύλλων για να μην διαταράσσεται το προσωπικό. Από την άλλη,
πρέπει να προσέχετε πολύ κατά τη διαδικασία καθαρισμού τους, καθώς μπορεί να οδηγήσει
σε πτώσεις.

−

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν πολύ σοβαρά ατυχήματα. Ο κίνδυνος
αυξάνεται όταν βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο υγρό περιβάλλον.

−

Οι διαφορές θερμοκρασίας επηρεάζουν επίσης την ευεξία των εργαζομένων.

2. Προκύπτουν από τις συνθήκες εργασίας
Οι συνθήκες εργασίας ενέχουν επίσης κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων. Θα πρέπει επίσης να
ληφθούν υπ’ όψιν οι νυχτερινές ώρες εργασίας, οι υπερωρίες ή οι ταχύτατοι ρυθμοί κατά τις ώρες
εργασίας, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε άγχος και ψυχική και σωματική κόπωση.

4.3 ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Βασιλικού Διατάγματος 773/1997, της 30ης Μαΐου, ως Μέσα (ή
εξοπλισμός) Ατομικής Προστασίας νοείται: κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να
φορά ή να φέρει κατά την εργασία για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους που
μπορεί να απειλήσουν την ασφάλεια ή την υγεία του, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα ή
αξεσουάρ του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.
Για τον καθαρισμό τζαμιών σε ένα επίπεδο αλλά και σε διαφορετικό ύψος πρέπει να αποτελείται
από:
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Κράνη ασφαλείας εάν απαιτείται από τον χώρο
εργασίας.
Προστασία κεφαλιού (διάφοροι τύποι καπέλων,
Προστασία
κασκέτων κτλ., πλεκτών, επικαλυμμένων με
κεφαλιού
υφάσματα κτλ.)

για όλες τις εργασίες που

εκτελούνται ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους
κατά τις ηλιόλουστες μέρες.
Μπορούν να είναι διαφόρων τύπων και πρέπει
να χρησιμοποιείται από εργαζόμενους στους
Προστασία ακοής
τομείς που εκτελούν καθήκοντα σε περιοχές με
υψηλά επίπεδα θορύβου.
Γυαλιά και οθόνες για χρήση σε δραστηριότητες
Προστασία ματιών
με κίνδυνο τραυματισμού από εκτινασόμενα
και προσώπου
σωματίδια
Ο κατάλληλος τύπος πρέπει να επιλέγεται
Προστασία

των
ανάλογα με το αν πρόκειται να χρησιμο-

αναπνευστικών
ποιηθούν κατά την εργασία με χημικά ή για
οδών
προστασία από περιοχές με σκόνη.
Στις περισσότερες δραστηριότητες σε αυτόν τον
Προστασία

χεριών

και βραχιόνων

τομέα

είναι

απαραίτητο

να

φοράτε

προστατευτικά γάντια έναντι κοπής, και σε
ορισμένες περιπτώσεις κατά των χημικών.
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Υποδήματα
Υποδήματα
ασφαλείας

με

αντιολισθητική

σόλα όταν

εργάζεστε σε υγρές περιοχές και με ενισχυμένο
ή

προστασίας

κάλυμμα προστασίας του άκρου του ποδιού εάν
υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων που
μπορεί να προκαλέσουν σωματική βλάβη.
Προστατευτικές κρέμες και κρέμες αντιηλιακής

Προστασία

προστασίας που θα χρησιμοποιηθούν κατά την

δέρματος

εκτέλεση εξωτερικών εργασιών τις ηλιόλουστες
μέρες.
Εξοπλισμός σηματοδότησης (βραχιόλια, γάντια)
(αντανακλαστικά

και

χρησιμοποιηθούν

κορμού

οπτικοποίηση του εργαζομένου όταν υπάρχει
να

να

παρασυρθεί

ενισχύσουν

θα

Συνολική προστασία

κίνδυνος

για

φθορίζοντα)

από

την

κινούμενα

οχήματα.
Εξοπλισμός και ζώνες ασφαλείας για περίπτωση
Ζώνη σύλληψης σε

πτώσης από ύψος: για να παραμένει ο

περίπτωση πτώσεις

εργαζόμενος

ασφαλής

κατά

τη

διάρκεια

εργασιών καθαρισμού.
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4.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕΤΟ ΥΨΟΣ
Η εργασία σε ύψος είναι μια από τις πιο επικίνδυνες επαγγελματικές δραστηριότητες. Η ζημιά που
υφίσταται το ανθρώπινο σώμα μετά από μια ελεύθερη πτώση είναι συνήθως πολύ σοβαρή και
μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε θάνατο.

ΑΙΤΙΑ ΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
1. Λάθος ενέργειες
−

Το προσωπικό δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να πραγματοποιήσει εργασίες σε ύψος
χωρίς κινδύνους.

−

Το προσωπικό δεν έχει τις σωματικές δυνατότητες που απαιτούνται για αυτό το είδος
εργασίας.

−

Το προσωπικό δεν θεωρεί απαραίτητα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη
των επαγγελματικών κινδύνων στην εργασία σε ύψος.

2. Συνθήκες εργασίας
−

Μη ασφαλείς επιφάνειες εργασίας.

−

Δυσμενείς καιρικές συνθήκες: βροχή, χιονοθέλλα κ.λπ.

−

Ανεπαρκής ή ελλιπής εξοπλισμός εργασίας ή ανύπαρκτος

3. Άλλα
−

Παρουσία ηλεκτρικής ενέργειας.

−

Ανεπαρκής φωτισμός.

−

Μικροί χώροι εργασίας.

−

Αιχμές ή αιχμηρές γωνίες.
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Τα μέτρα ασφαλείας που αποσκοπούν στην πρόληψη εργατικών ατυχημάτων από χαμηλό ύψος
σχετίζονται με τη χρήση προσωπικών συστημάτων συγκράτησης πτώσης. Αυτά τα συστήματα
αποτελούνται από τους ιμάντες, το σχοινί και η ζώνη προστασίας.

Η ΧΡΗΣΗ ΣΚΑΛΑΣ
Οι σκάλες μπορεί συχνά να είναι πολύ χρήσιμες για τον καθαρισμό των
τζαμιών ως μέσο για να φτάσετε στις υψηλότερες περιοχές.
Ο κύριος κίνδυνος που ενέχει η εργασία σε ύψος είναι ο κίνδυνος
πτώσεων από διαφορετικά επίπεδα, που είναι η κύρια αιτία σοβαρών
και θανατηφόρων ατυχημάτων κατά τις δραστηριότητες καθαρισμού.

Προτείνονται τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:
−

Αποφύγετε τη χρήση ανυψωτικών εργαλείων όποτε είναι δυνατόν. Να γίνεται προσπάθεια
εκτέλεσης της εργασίας από το έδαφος με εργαλεία με αρκετά μακριά λαβή.

−

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτά τα παραπάνω, χρησιμοποιείστε τα ανυψωτικά εργαλεία με
τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια στήριξης, περιορίζοντας τη χρήση πτυσσόμενης σκάλας για
βραχυπρόθεσμες εργασίες.

−

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ασταθή αντικείμενα όπως καρέκλες, κουτιά, τραπέζια…

−

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ανυψωτικά στοιχεία εάν πάσχετε από κάποια ασθένεια ή
παίρνετε φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν ζάλη ή απώλεια της ισορροπίας.

−

Σε περίπτωση που η χρήση σκάλας είναι απαραίτητη, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο
να αποφευχθεί η ολίσθηση λόγω κακής στήριξης. Επίσης, αντενδείκνυται το να τοποθετείται η
σκάλα πάνω σε κάποιο άλλο στοιχείο για να κερδίσει ύψος. Εάν η σκάλα στηρίζεται σε τοίχο,
πρέπει να έχει τέτοια κλίση ώστε να μην πέσει μόλις βρεθείτε πάνω της.

−

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η σκάλα από περισσότερα του ενός άτομα κάθε φορά και δεν
συνιστάται να την ανεβαίνει ο εργαζόμενος ή να την κατεβαίνει μεταφέροντας οποιοδήποτε
είδος φορτίου που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του.

−

Όταν η σκάλα που θα χρησιμοποιηθεί είναι πτυσσόμενη, θα πρέπει να είναι εντελώς ανοιχτή.

−

Για σκάλες διπλής κατεύθυνσης, οι ιμάντες στερέωσης και τα αντιολισθητικά παπούτσια του
εργαζομένου πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση.

−

Εάν εργάζεστε σε ύψος μεγαλύτερο από τρία μέτρα, φορέστε ζώνη ασφαλείας.
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Η ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
Για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων που σχετίζονται με τα ικριώματα,
θα ακολουθηθούν οι ακόλουθες οδηγίες:
−

Η επιφάνεια στην οποία τοποθετείται το ικρίωμα πρέπει να είναι
επίπεδη. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν ρυθμιστικά σκέλη για να
αντισταθμίσουν τα ανώμαλα εδάφη

−

Η βάση από την οποία θα γίνει η εργασία πρέπει να έχει διπλό
κιγκλίδωμα και βάση.

−

Εάν το ικρίωμα είναι πολύ ψηλό, πρέπει να στερεωθεί σε μια σταθερή
επιφάνεια.

−

Εάν βρίσκεστε πάνω σε ένα ικρίωμα είναι υποχρεωτική η χρήση της
ζώνης συγκράτησης, με την αντίστοιχη ζώνη ασφαλείας.

Η ΧΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
Ανελκυστήρες τύπου καλαθιού χρησιμοποιούνται συχνά κατά τον καθαρισμό
τζαμιών. Η χρήση τους είναι πολύ άνετη και απλή, αυξάνοντας την
παραγωγικότητα του εργαζομένου, αλλά, σε αντάλλαγμα, η χρήση τους
προϋποθέτει τη χρήση μιας σειράς μέσων για την αποφυγή ατυχημάτων.
Δίνονται οι παρακάτω συμβουλές για την ασφάλεια:
−

Πρέπει να ελέγξετε την κατάσταση του εξοπλισμού ανεβοκατεβάζοντάς
τον πριν ανέβετε σε αυτόν.

−

Το φορτίο πρέπει να κατανέμεται στο καλάθι, τηρώντας τους
περιορισμούς σχετικά με τα μέγιστα βάρη.

−

Το ανέβασμα και το κατέβασμα του καλαθιού πρέπει να γίνεται με την
πλατφόρμα εντελώς σταματημένη.

−

Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους όταν επικρατούν κακές
καιρικές συνθήκες

−

Πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ατομικής προστασίας.
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4.5 ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ
Η παρουσία των ανθρώπων στο χώρο εκτέλεσης εργασίας είναι θέμα που πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν,
ακόμη περισσότερο εάν η εργασία εκτελείται σε ύψος. Οι εργασίες πρέπει να οργανώνονται με βάση
τα χρονοδιαγράμματα εργασίας του προσωπικού, ανταποκρινόμενες κατάλληλα στα μέτρα που
αφορούν στην πρόληψη ατυχημάτων.
Μερικά από αυτά τα μέτρα είναι:
−

Όταν χρησιμοποιείτε σκάλες ή συστήματα ανύψωσης, ο χώρος πρέπει να οριοθετείται για
να αποτρέπεται η διέλευση ανθρώπων.

−

Η εργασία πρέπει να σηματοδοτείται με ταινίες οριοθέτησης.

−

Εάν οι εργασίες γίνονται έξω, η κυκλοφορία πρέπει να διακοπεί. Μια τέτοια εργασία πρέπει
να αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές και να ζητηθεί εγκαίρως άδεια.

−

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε εργασίες σε ύψος πρέπει να είναι ασφαλισμένα για
την αποφυγή πιθανών πτώσεων, όπως επίσης και τα χημικά, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο
ατυχημάτων για τους περαστικούς.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Μαθημα 1 Καθαρισμός με μηχανηματα: Ταξινόμηση και διατήρηση εξοπλισμού

Ο χειριστής των μηχανημάτων πρέπει να γνωρίζει τα μηχανικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα αυτών,
ώστε να τα χρησιμοποιεί σύμφωνα με τους πλέον κατάλληλους κανόνες λειτουργίας ούτως ώστε
κάθε μηχάνημα να λειτουργεί σωστά και η διάρκεια ζωής του να μην μειώνεται λόγω της άγνοιας,
που αφορά στην ορθή χρήση των εξαρτημάτων του.
Είναι πολύ σημαντικό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης να είναι πάντα διαθέσιμο για τη σωστή χρήση
του μηχανήματος. Να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και να ελέγχετε ότι όλα τα
εξαρτήματά του πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στις οδηγίες που δίνονται. Σε
περίπτωση που, με βάση το καθιερωμένο πρωτόκολλο, παρατηρηθεί κάποια ανωμαλία οφείλετε να
ειδοποιήσετε το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη συντήρησή του μηχανήματος.

1.1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ηλεκτρικά εξαρτήματα, μηχανικά εξαρτήματα, άλλα εξαρτήματα
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Σάρωθρα:
Είναι μηχανήματα που έχουν σχεδιαστεί για να σκουπίζουν στερεά
υπολείμματα σε μεσαίας έκτασης επιφάνειες που κυμαίνονται από 600
έως 2.000 τετραγωνικά μέτρα, ανάλογα με το μέγεθος του σάρωθρου.
Αυτά τα μηχανήματα επιτρέπουν τον καθαρισμό σε επιφάνειες
εξωτερικού χώρου όπως πάρκινγκ ή προαύλιους χώρους αλλά είναι
επίσης σχεδιασμένα για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και για καθαρισμό
χαλιών. Δίνουν την δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου και απαιτούν
λιγότερη σωματική εργασία αφού, για σε άλλη περίπτωση, για εκτάσεις
τόσο μεγάλου μεγέθους, οι χειριστές θα έπρεπε να αφιερώσουν πολύ
περισσότερο χρόνο και προσπάθεια. Τα σάρωθρα διατίθενται με
ηλεκτρικούς κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, με μπαταρίες και
βενζινοκινητήρες.
Για μεγάλες επιφάνειες με μοκέτα η χρήση τους είναι ιδανική, με την
προϋπόθεση ότι οι κύριες βούρτσες που χρησιμοποιούνται είναι
μαλακές.
Μόνο τα άτομα που έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με τη λειτουργία της
συσκευής και έχουν ρητά την ευθύνη της θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη
συσκευή αυτή.
Εποχούμενα σάρωθρα:
Αποτελούνται από ένα πλυστικό μηχάνημα και μια ηλεκτρική σκούπα
σκόνης και νερού. Αυτός ο τύπος μηχανήματος επιτρέπει πολύ υψηλές
αποδόσεις και είναι ειδικά σχεδιασμένος για τον καθαρισμό διαδρόμων,
διαδρόμων εισόδου, αποθηκών.
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Έχουν δεξαμενή νερού, όπου ο χειριστής εισάγει το απορρυπαντικό το
οποίο χορηγείται μόνο του.
Οι βούρτσες απομακρύνουν τη βρωμιά, ένα λαστιχένιο χείλος στο πίσω
μέρος τραβάει το νερό το οποίο αναρροφάται και εναποτίθεται στον κάδο
αφού περνάει μέσα από ένα φίλτρο.
Αυτός ο τύπος μηχανής λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και
χρησιμοποιείται για επιφάνειες από πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο,
μάρμαρο, καουτσούκ, βινύλιο, στεγανοποιημένο ξύλο κ.λπ.
Τα σάρωθρα μπορούν να είναι χειροκίνητα, με τον χειριστή να σπρώχνει
το μηχάνημα (το οποίο κινείται από έναν αισθητήρα στο τιμόνι). Αυτοί οι
τύποι σαρώθρων χρησιμοποιούνται σε στενότερες περιοχές με
περιορισμένη δυνατότητα ελιγμών, όπως για παράδειγμα στις
περιπτώσεις των πάρκινγκ.

Το εποχούμενο σάρωθρο είναι πιο ογκώδες και ο χειριστής οδηγεί το
μηχάνημα, εκκινώντας το με το πάτημα πλήκτρων. Διαθέτει πεντάλ
φρένου και πεντάλ επιτάχυνσης και κατευθύνεται από το με τιμόνι, που
διευκολύνει την εκτέλεση ελιγμών.

Για την χρήση κάθε μηχανήματος θα χρειαστούν ειδικά σχεδιασμένα υλικά και προϊόντα. Επομένως,
είναι απαραίτητο να γνωρίζετε αυτές τις προδιαγραφές ανάλογα με τις εργασίες που πρόκειται να
εκτελέσετε ενώ από τη σωστή επιλογή μηχανήματος θα κριθεί και το αποτέλεσμα.
Πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν κάποιους παράγοντες:
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−

Τον χώρο στον οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα (εσωτερικός ή εξωτερικός).

−

Την εργασία που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

−

Το υλικό της επιφάνειας που πρόκειται να καθαριστεί.

Αυτές οι οδηγίες μπορούν να εφαρμοστούν για κάθε τύπο μηχανήματος, καθώς πρέπει να τα
χρησιμοποιούμε σωστά. Και για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να έχουμε πάντοτε διαθέσιμα τα
εγχειρίδια χρήσης τους.
−

Αν προστεθεί πρώτα απορρυπαντικό στη δεξαμενή και μετά νερό, μπορεί να προκύψει πολύς
αφρός.

−

Υπάρχουν κάποια μοντέλα με συσκευές μέτρησης.

Περιστροφικό μηχάνημα:
Είναι απαραίτητα μηχανήματα για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των
δαπέδων. Χρησιμοποιούνται για το τρίψιμο, το κέρωμα, το γυάλισμα, το
βερνίκωμα και τη στίλβωση των δαπέδων.

Το περιστροφικό μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει σχεδόν σε όλους τους
τύπους εργασιών που εκτελούνται στα δάπεδα, οπότε η επιλογή του
σφουγγαριού ή του περιστροφικού δίσκου θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με
την εργασία που πρόκειται να εκτελεστεί.

Χρησιμοποιούνται για επαγγελματικό καθαρισμό τόσο σε βρεγμένο όσο και
σε στεγνό δάπεδο, καθώς και κατά την επισκευή αυτών. Εκτελούν τη
λειτουργία τους στο έδαφος με μια περιστροφική κίνηση που τροφοδοτείται
από έναν κινητήρα που είναι τοποθετημένος σε τροχήλατη βάση

Ανάλογα με την τεχνική συντήρησης ή καθαρισμού που θα εκτελέσουμε θα επιλέξουμε διαφορετικό
σφουγγάρι ή δίσκο.

Τα πιο συνηθισμένα εξαρτήματα των περιστροφικών πρεσών είναι:
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Βούρτσες: Ο τύπος εξαρτάται από τη δουλειά που θέλετε να
εκτελέσετε με αυτές.

Δίσκοι λείανσης: είναι κατασκευασμένοι από συνθετικές ή
μεταλλικές ίνες, και είναι απαραίτητοι σύμμαχοι στον καθαρισμό
δαπέδων που εκτελείται με μηχανήματα. Μπορούν να έχουν
διαφορετική σκληρότητα και μέγεθος, οπότε για να τα ξεχωρίσουμε
είναι κατασκευασμένα σε διαφορετικά χρώματα. Εκτός από το
χρώμα και τη σύνθεση, διαφέρουν και στη διάμετρο, η οποία
εξαρτάται από το μέγεθος του εκάστοτε μηχανήματος.

Το άτομο που χρησιμοποιεί το μηχάνημα θα μπορεί να το καθοδηγήσει με μια απλή κίνηση της λαβής
είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.
Πάντα κατά τη διάρκεια της εργασίας, η μετακίνηση γίνεται από μπροστά προς τα πίσω, προς την
κατεύθυνση της εξόδου.
Μετά τη χρήση, είναι σημαντικό να καθαρίσετε όλα τα εξαρτήματα αλλά και το μηχάνημα. Είναι,
επίσης, πολύ σημαντικό να τα στεγνώσετε καλά ειδικά στην περιοχή που έχουν προσαρτηθεί οι
δίσκοι ή οι βούρτσες, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να σκουριάσουν.

Μόλις η πλάκα τεθεί σε λειτουργία και εφαρμόσει το προϊόν απευθείας στην επιφάνεια, σηκώνοντας
την μέσω της λαβής από την θέση που αντιστοιχεί στην χρήση, η πλάκα θα τοποθετηθεί στον δίσκο
που θα χρησιμοποιήσουμε, τον οποίο έχουμε τοποθετήσει προηγουμένως στο πάτωμα ξεκινώντας
με αυτό τον τρόπο την εκτέλεση της εργασίας. Αυτή η μέθοδος θα αποτρέψει την υπερπήδηση του
μηχανήματος κατά την εκκίνηση.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά τη χρήση της περιστροφικής πρέσας το καλώδιο επαφής θα πρέπει
να περνάει πάνω από τον ώμο του χειριστή και πίσω του, έτσι ώστε να αποφύγουμε το ενδεχόμενο
να κουλουριαστεί το καλώδιο στο μηχάνημα και να μπλεχτεί σε αυτό.
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Ηλεκτρικές σκούπες:
Αποτελούν απαραίτητο στοιχείο στην καθημερινή ρουτίνα
εργασίας του προσωπικού καθαριότητας. Αφαιρούν τη σκόνη από
όλες τις επιφάνειες και ο καθαρισμός είναι πιο ενδελεχής και
υγιεινός, αφού η σκόνη δεν μεταφέρεται όπως γίνεται κατά τη
χρήση της χειροκίνητης σκούπας, αλλά αναρροφάται.
Ηλεκτρικές σκούπες νερού και σκόνης:
Για αναρρόφηση σκόνης και μικρών υπολειμμάτων, αναρρόφηση
νερού κατά τη διαδικασία έκπλυσης, σε περιπτώσεις διαρροής
υγρών ή σε πλημμύρες που προκαλούνται από τη βροχή ή άλλες
αιτίες.
Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του τύπου μηχανημάτων είναι ότι
έχουν μεγάλη δύναμη αναρρόφησης τόσο σε σκόνη όσο και σε
υγρά.
Για την λειτουργία αναρρόφησης νερού διαθέτουν κάδο
συλλογής με επικλινή βάση.
Όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται για αναρρόφηση σκόνης,
τοποθετείται μια σακούλα μέσα στον κάδο στο σημείο που
καταλήγει το ακροφύσιο της αναρρόφησης.
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Ηλεκτρικές σκούπες πλάτης:
Αυτός ο τύπος ηλεκτρικής σκούπας χρησιμοποιείται σε
δυσπρόσιτα μέρη, αεροσκάφη, πολυθρόνες, κουρτίνες. Είναι
συνήθως αθόρυβες και σχεδιασμένες σύμφωνα με ένα
εργονομικό πλαίσιο που προστατεύει τους ώμους και την
οσφυϊκή περιοχή του χρήστη. Ο χειριστής τους έχει ένα ελεύθερο
χέρι που τον διευκολύνει να εκτελέσει πρόσθετες εργασίες όπως
η ταυτόχρονη συλλογή σκουπιδιών. Είναι εύχρηστα μηχανήματα
και το βάρος τους δεν ξεπερνά τα τέσσερα κιλά. Ο αέρας
αποβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν στην
οποία βρίσκεται ο χειριστής του μηχανήματος.
Πιεστικά πλυστικά μηχανήματα:
Είναι σχεδιασμένα για τον καθαρισμό βεράντας, καθαρισμό
υδρορροών

και

πολλές

επαγγελματικές

εφαρμογές.

Η

απομάκρυνση της βρωμιάς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
εγγύτητα του ακροφυσίου στην επιφάνεια: όσο περισσότερη
πίεση ασκείται, τόσο περισσότερη βρωμιά θα απομακρυνθεί.
Αυτός ο τύπος μηχανήματος καθαρισμού δεν χρειάζεται μεγάλη
ποσότητα νερού καθώς πολλαπλασιάζει την πίεση επί είκοσι.
Τα πλυστικά μηχανήματα ζεστού νερού είναι μεγαλύτερα,
βαρύτερα και απαιτούν περισσότερη φροντίδα, αλλά η
καθαριστική τους ισχύς είναι επίσης πολύ μεγαλύτερη, λόγω της
ευκολίας του ζεστού νερού να διαλύει τα λίπη, τα έλαια και
άλλους τύπους ουσιών.
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Μηχάνημα έγχυσης - εξαγωγής:
Αυτός ο τύπος μηχανήματος είναι ιδανικός για τον καθαρισμό
δαπέδων ή υφασμάτινων επενδύσεων. Αυτό το σύστημα έχει την
ικανότητα να αφαιρεί πολλούς τύπους βρωμιάς, αν και ο χρόνος
που απαιτείται για το στέγνωμα είναι μεγαλύτερος. Αυτό που
κάνει αυτός ο τύπος μηχανήματος είναι να ψεκάζει ένα χημικό
διάλυμα στην περιοχή που πρόκειται να υποβληθεί σε
επεξεργασία, αναγκάζοντας το προϊόν να φέρει τη βρωμιά στην
επιφάνεια, η οποία ταυτόχρονα ξεπλένεται αμέσως μέσω ενός
εγχυτήρα ζεστού νερού, το οποίο τελικά αναρροφάται.
Ηλεκτρικές σκούπες ατμού:
Οι σκούπες ατμού συνδυάζουν τα οφέλη της στεγνής σκούπας με
τον καθαρισμό με ατμό. Μπορούν να συλλέξουν μικρά στερεά
υπολείμματα από το πάτωμα, να το καθαρίσουν με ατμό και
τελικά να το στεγνώσουν.
Είναι επίσης δυνατό να σκουπίσουν την επιφάνεια στεγνή ή και
με τη χρήση ατμού χρησιμοποιώντας το ίδιο φίλτρο. Με το ζεστό
ατμό επιτυγχάνεται βαθύς και υγιεινός καθαρισμός.
Ατμοκαθαριστές:
Είναι σχεδιασμένοι για την αφαίρεση της βρωμιάς και δεν
καταλαμβάνουν πολύ χώρο. Αυτός ο τύπος μηχανήματος
καθαρισμού δεν απαιτεί τη χρήση χημικών, πράγμα που σημαίνει
βελτίωση στον καθαρισμό. Δεν χρησιμοποιείται μόνο για το
σκληρό τρίψιμο του δαπέδου, αλλά και για τον καθαρισμό
κουζινών, μπάνιων, παραθύρων, (πάντα με τη χρήση των

190

εξαρτημάτων που προτείνει ο κατασκευαστής για κάθε
περίπτωση.

Όταν χρησιμοποιούμε αυτόν τον τύπο μηχανήματος, πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν ορισμένες
γενικές οδηγίες:
−

Πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό μιας επιφάνειας διαβάστε τις οδηγίες του κατασκευαστή
ΚΑΙ πραγματοποιήστε μια δοκιμή σε ένα κρυφό σημείο ή σε ένα δείγμα.

−

Αφήστε την επιφάνεια που έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με ατμό να στεγνώσει για να
ελέγξετε τυχόν διαφορές στο χρώμα ή το σχήμα.

−

Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό.

−

Προετοιμάστε το διάλυμα με το απορρυπαντικό.

−

Γεμίστε τη δεξαμενή με το απορρυπαντικό, τοποθετήστε τα εξαρτήματα και ρυθμίστε τον τρόπο
λειτουργίας. Για ευαίσθητο ξύλο ή ευαίσθητες επιφάνειες, προχωρήστε προσεκτικά, καθώς η
υπερβολική χρήση ατμού μπορεί να βλάψει την επίστρωση κεριού, τη γυαλάδα ή το χρώμα της
επιφάνειας.

−

Όταν καθαρίζετε ανοξείδωτο χάλυβα, θα πρέπει να αποφεύγουμε τη χρήση βουρτσών
λείανσης.

1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε τα μηχανήματα σε
άριστη κατάσταση και να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή.
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Μάθημα 2 Χρήση καθαριστικών προϊόντων: Αναγνώριση, Ιδιότητες,
Αποθήκευση
2.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Η προληπτική συντήρηση στοχεύει στη διατήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων σε
βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας, διασφαλίζοντας την απόδοση τους καθ' όλη τη διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής τους και, κατά συνέπεια, τη μείωση πιθανών βλαβών και αστοχιών που προκαλούνται
από την κακή τους συντήρηση, δηλαδή όταν δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η διορθωτική συντήρηση ή η
προληπτική συντήρηση και οι απαιτούμενες ενέργειες εκτελούνται όταν η βλάβη έχει ήδη
παρουσιαστεί.
Για την πρόληψη ή τη μείωση του κινδύνου πιθανών δυσλειτουργιών στα μηχανήματα καθαρισμού,
θα πρέπει να καθιερωθούν διαδικασίες συστηματικού ελέγχου που αφορά στις επικίνδυνες φθορές
που μπορεί να παρουσιάζει ο εξοπλισμός, στη λειτουργία και στο περίβλημα των εξωτερικών
καλωδιώσεων κ.λπ. Αυτές οι διαδικασίες μας βοηθούν να ανταποκρινόμαστε σε περίπτωση βλάβης
ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Η καθημερινή ή παρατεταμένη χρήση των μηχανημάτων προκαλεί τη φθορά και την αλλοίωση τους.
Επομένως, είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε στις ρουτίνες εργασίας σας ένα πρόγραμμα
συντήρησης που ενδείκνυται για τον εκάστοτε εξοπλισμό.
Για να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν σωστά αυτές οι διαδικασίες, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν
τα εξής:
−

Η ανάλυση του προγράμματος συντήρησης, ο καθορισμός της συχνότητας, των πεδίων
κάλυψης και της διαδικασίας του ελέγχου.

−

Η διάθεση όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
εξοπλισμού.

−

Η σύνταξη μια λίστας που θα περιλαμβάνει τα εξαρτήματα που φέρει το εκάστοτε
μηχάνημα.
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−

Η προετοιμασία λιστών ελέγχου, που τις περισσότερες φορές παρέχονται από τους ίδιους τους
κατασκευαστές.

A. ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΟ ΣΑΡΩΘΡΟ
Μέτρα προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης:
−

Τα μηχανήματα πρέπει να φέρουν σήμανση CE (συμμόρφωση με τις οδηγίες του
κατασκευαστή).

−

Το εργαλείο πρέπει να συντηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να διατηρείται
καθαρό.

−

Πριν ξεκινήσετε την εργασία, συνιστάται να ελέγξετε τη στάθμη καυσίμου και λαδιού του
κινητήρα, το φίλτρο αέρα κ.λπ.

−

Να χρησιμοποιείται πάντα το καύσιμο που προτείνει ο κατασκευαστής.

−

Ο χειριστής που είναι υπεύθυνος για τη χρήση τους πρέπει να έχει στη διάθεσή του το
εγχειρίδιο οδηγιών ασφαλείας που παρέχεται από τον κατασκευαστή.

−

Η ηλεκτρική σκούπα θα χρησιμοποιηθεί μόνο για αυτούς τους σκοπούς και δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εργασίες για τις οποίες δεν έχει σχεδιαστεί.

−

Σε τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να διεξάγεται έλεγχος για αποφυγή πιθανών
ελαττωμάτων στην ηλεκτρική σκούπα, που μπορεί να οδηγήσουν σε κινδύνους. Σε
περίπτωση εμφάνισης βλάβης, η ηλεκτρική σούπα πρέπει να επισκευαστεί σε
εξειδικευμένα κέντρα.

−

Ο χειριστής που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας θα πρέπει να
γνωρίζει πώς να τη χειρίζεται.

−

Πριν από οποιοδήποτε έλεγχο, σε περίπτωση βλάβης ή απλώς κατά τη διάρκεια εργασιών
συντήρησης, ο κινητήρας της ηλεκτρικής σκούπας πρέπει να σταματήσει.

−

Μην αφήνετε το μηχάνημα με τον κινητήρα σε λειτουργία.

−

Στο τέλος της εργάσιμης ημέρας, το μηχάνημα πρέπει να καθαριστεί και να ελεγχθούν όλα
τα στοιχεία που αφορούν στην λειτουργία και την ασφάλεια χρήσης. Σε περίπτωση
διαπίστωσης ζημιάς, είναι απαραίτητο να ενημερώσετε τον υπεύθυνο.

−

Ο ανεφοδιασμός ενός μηχανήματος με καύσιμο πρέπει να εκτελείται σε αεριζόμενο χώρο
και το κάπνισμα κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας απαγορεύεται ρητώς.
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−

Ο κινητήρας του μηχανήματος πρέπει επίσης να σταματήσει για να γεμίσει το ρεζερβουάρ
ενώ ενδείκνυται να περιμένετε να κρυώσει.

−

Τα μηχανήματα με κάθισμα για τον χειριστή πρέπει να μετακινούνται μόνο με το άτομο να
βρίσκεται στη θέση αυτή.

−

Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση να αφαιρείτε πάντα το κλειδί από τη μίζα.

−

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον τακτικό έλεγχο και την αλλαγή φίλτρων και
βουρτσών για να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

B. ΣΑΡΩΘΡΟ
−

Να μην αφήνετε τις μπαταρίες αποφορτισμένες. Επαναφορτίστε τες το συντομότερο
δυνατόν.

−

Για την αποφυγή διαρροής, διατηρείτε πάντα τις μπαταρίες καθαρές και στεγνές.

−

Προστατέψτε τες από τη βρωμιά .

−

Εάν παράγουν αφρό και έχουν διαρροή υγρού, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί αμέσως.

−

Ρυθμίστε τα χείλη, που στεγνώνουν την επιφάνεια, με τον τροχό ρύθμισης του ύψους έτσι
ώστε να ακουμπούν στο έδαφος.
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Γ. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

−

Προτού να θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία, κάντε έναν σύντομο έλεγχο ασφαλείας:

−

Καλώδια: Ελέγξτε εάν βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

−

Δίσκοι λείανσης: ελέγξτε ότι οι δίσκοι έχουν και! κατάλληλο μέγεθος για το μηχάνημα.

−

Δίσκοι λείανσης και νήμα από χάλυβα: Βεβαιωθείτε ότι το σφουγγάρι ή το ατσάλινο νήμα
είναι κατάλληλα για την εργασία καθαρισμού που θα εκτελεστεί, ότι είναι καθαρά και σε
καλή κατάσταση.

−

Βούρτσες: Εάν ο καθαρισμός απαιτεί βούρτσες, βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρές, σε καλή
κατάσταση και πληρούν τις απαιτήσεις του μηχανήματος

−

Χρησιμοποιείστε μόνο τα εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

−

Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα με το δίσκο, τα σφουγγάρια ή τις βούρτσες του
ενσωματωμένα σε αυτό.

−

Σταματήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι
κατεστραμμένο.

−

Μην τραβάτε το μηχάνημα: αποσυνδέστε το και μεταφέρετέ το στην πλησιέστερη πρίζα.

−

Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το μηχάνημα.

−

Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια χημική ουσία, διαβάστε το δελτίο δεδομένων
ασφαλείας πριν τη χρησιμοποιήσετε.

−

Να φοράτε τον συνιστάμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όπως προστατευτικά γυαλιά,
παπούτσια ασφαλείας με αντιολισθητική σόλα, προστασία αναπνευστικού συστήματος
και, εάν υπάρχουν, προστατευτικά ακοής.

Δ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ

−

Καθαρίστε τη συσκευή, τα αξεσουάρ ή το καλώδιο μετά τη χρήση χρησιμοποιώντας ένα
υγρό πανί.

−

Να ελέγχετε πάντα τα φίλτρα, τους σωλήνες και τις γωνίες των σωλήνων γιατί μπορεί να
βουλώσουν.
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E. ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Μέτρα πρόληψης:

−

Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα ελέγξτε το εάν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, τα
καλώδια, τη λαβή, τον μοχλό κτλ.

−

Χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας, μεταξύ άλλων: γυαλιά, μπότες με
αντιολισθητική σόλα, αδιάβροχα μέρη.

−

Όταν θέτετε σε λειτουργία το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι το κοντάρι είναι σταθερό και στη
θέση του.

−

Όταν θέτετε σε λειτουργία το μηχάνημα, να έχετε κατά νου ότι ο πίδακας νερού υψηλής
πίεσης μπορεί να πεταχτεί προς τα πίσω.

−

Μην κατευθύνετε το κοντάρι σε ηλεκτρικές συσκευές.

−

Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, αποσυνδέστε το μηχάνημα από το ρεύμα και
διακόψτε την παροχή νερού.

−

Μην αφαιρείτε τα προστατευτικά που είναι εγκατεστημένα στο μηχάνημα και στα
εξαρτήματα.

−

Μην αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη.

−

Μην κατευθύνετε τον πίδακα νερού προς το μηχάνημα.

−

Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε περίπτωση που επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες
ή βροχή

−

Σε περίπτωση χρήσης χημικής ουσίας, διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν από
τη χρήση και ακολουθήστε τους κανόνες χρήσης, ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται τον
συνιστάμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

−

Μην βάζετε το χέρι σας ή οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας μπροστά στον πίδακα
νερού που βγαίνει από τη σωλήνα υψηλής πίεσης.

−

Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή εύφλεκτα υγρά στο μηχάνημα.

−

Μην αγγίζετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια.

−

Μην πατάτε, μην πιέζετε ή τραβάτε δυνατά το καλώδιο ρεύματος ή το καλώδιο σύνδεσης.

−

Κρατήστε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, καύσιμα, κοφτερά ή αιχμηρά
αντικείμενα.

196

−

Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν παρατηρήσετε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας νερού
υψηλής πίεσης έχει υποστεί ζημιά (κίνδυνος έκρηξης).

ΣΤ. ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
Να διαβάζετε πάντα το εγχειρίδιο οδηγιών του μηχανήματος.

Μετά τη χρήση αυτών των τύπων μηχανημάτων:
−

Αδειάστε τα δοχεία νερού και απορρυπαντικού, αφήνοντάς τα στεγνά και καθαρά

−

Αδειάστε, καθαρίστε και στεγνώστε το δοχείο του βρώμικου νερού.

−

Καθαρίστε τα εξαρτήματα.

−

Καθαρίστε το περίβλημα από την ορατή βρωμιά.

Για τον καθαρισμό επιφανειών:
−

Καθαρισμός ανοξείδωτου χάλυβα - Αποφύγετε τη χρήση βούρτσας λείανσης.
Χρησιμοποιήστε ένα ακροφύσιο με ελαστικό εξάρτημα ή ένα πιο σκληρό χωρίς στρογγυλή
βούρτσα.

−

Κατά τον καθαρισμό επιφανειών με λάκα ή με συνθετική επίστρωση, όπως πόρτες, παρκέ
κ.λπ., το κερί, το προϊόν επεξεργασίας επίπλων, οι πλαστικές επιστρώσεις ή το χρώμα,
μπορεί να πέσει πάνω σε αυτές ή και να τις λερώσει, Για να καθαρίσετε αυτές τις
επιφάνειες, εφαρμόστε ατμό και χρησιμοποιήστε ένα πανί.

2.2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
−

Η διατήρηση της τάξης και της καθαριότητας του χώρου όπου αποθηκεύουμε τα μηχανήματα
και τα εξαρτήματά τους είναι απαραίτητα στοιχεία για τη συντήρησή τους.

−

Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της τάξης του χώρου όπου πρέπει να
αποθηκεύονται τα μηχανήματα και τα εξαρτήματά τους.

−

Κάθε φορά που χρησιμοποιείται ένα μηχάνημα καθαρισμού, τα εξαρτήματα που χρειάζονται
για τις εργασίες καθαρισμού πρέπει να είναι εντελώς καθαρά μετά τη χρήση και μετά την
αποθήκευση. Αυτό θα αποτρέψει τη φθορά τους. Τα φίλτρα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά
και οι βούρτσες χωρίς βρωμιά.

−

Πρέπει να τηρούνται πάντα οι οδηγίες του κατασκευαστή και ειδικά σε περίπτωση βλάβης.
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2.3 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η σήμανση ασφαλείας των μηχανημάτων είναι ένα συμπληρωματικό προληπτικό μέτρο που δεν
μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα άλλο. Από μόνη της η σήμανση ασφαλείας δεν αποτελεί
προληπτικό μέτρο, αλλά είναι ο τελευταίος κρίκος σε μια αλυσίδα βασικών προληπτικών ενεργειών
που ξεκινούν με τον εντοπισμό και την αξιολόγηση του κινδύνου.

Μετά από τις οδηγίες και την προστασία των εργαζομένων μέσω της ενημέρωσής τους, της παροχής
ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού και μεθοδολογίας στην εργασία, φτάνουμε στο τελευταίο
στάδιο στο οποίο η σήμανση ασφαλείας θεωρείται ως συμπληρωματικό προληπτικό μέτρο σε σχέση
με τα προηγούμενα.
Οι πληροφορίες που μεταφέρονται μέσω της σήμανσης πρέπει να είναι κατανοητές και ο
εργαζόμενος πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν την σπουδαιότητα που έγκειται στο να δίνει προσοχή
στους κινδύνους που προκύπτουν σε σχέση με τις ομάδες εργασίας που βρίσκονται στο περιβάλλον
του, ακόμα κι αν αυτές οι πληροφορίες δεν αφορούν άμεσα τις ομάδες.
Τα προειδοποιητικά σήματα πρέπει να παραμένουν ενεργά για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο
εκτελείται μια εργασία και να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση φθοράς τους πρέπει
να αντικαθίστανται άμεσα.

Υπάρχουν γενικά διάφοροι τύποι προειδοποιητικών σημάτων σε ένα χώρο εργασίας:
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Σήματα σε μορφή πίνακα: Είναι εκείνα που, με το
συνδυασμό της γεωμετρικής τους μορφής, των
χρωμάτων και ενός συμβόλου ή εικονογράμματος,
παρέχουν ορισμένες πληροφορίες ενώ η ορατότητά
τους εξασφαλίζεται από φωτισμό επαρκούς έντασης.
Το χρώμα ασφαλείας, που χρησιμοποιείται σε
σήματα σε μορφή πίνακα ή σε μια φωτεινή
επιφάνεια, δηλώνει μια ορισμένη σημασία σε σχέση
με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας
και το σύμβολο ή το εικονόγραμμα υποδηλώνει μια
συγκεκριμένη

κατάσταση

ή

συγκεκριμένη συμπεριφορά,

επιβάλλει

μια

- Σημειώσεις -

απαγόρευση - υποχρέωση - πυρόσβεση - διάσωση ή
λήξη συναγερμού.

Φωτεινά σήματα: Σήμα που εκπέμπεται από
συσκευή

κατασκευασμένη

από

διαφανή

ή

ημιδιαφανή υλικά, που φωτίζεται από πίσω ή από
μέσα, έτσι ώστε να φαίνεται σαν να είναι η ίδια μια
φωτεινή επιφάνεια.

Ηχητικά σήματα: Ένα κωδικοποιημένο ηχητικό σήμα
που εκπέμπεται και μεταδίδεται από το μέσο μιας
κατάλληλης

συσκευής,

χωρίς

την

ανάγκη

παρέμβασης ανθρώπινης ή συνθετικής φωνής.

199

Σήματα δια χειρονομιών: Κίνηση ή έκθεση των
χεριών

σε

κωδικοποιημένη

μορφή,

για

την

καθοδήγηση των ατόμων που εκτελούν ελιγμούς
που ενδεχομένως να συνεπάγονται επικινδυνότητα
ή κίνδυνο για τους άλλους εργαζόμενους ή τους
χρήστες.

Αποποίηση ευθυνών: Όλες οι εικόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο είτε έχουν άδεια
χρήσης ως Creative Commons είτε χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το Δόγμα Δίκαιης Χρήσης. Αυτό το
εγχειρίδιο εξυπηρετεί μόνο διδακτικούς σκοπούς και μπορεί να αναπαραχθεί σε αντίγραφα για χρήση
στην τάξη από οντότητες ΜΚΟ. Δεν θα υπάρξει κανένα οικονομικό κέρδος από αυτό το εγχειρίδιο.
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