נוהל זיכוי למרכז הסמינרים
כל סמינר המתארח במרכז הסמינרים נדרש לבצע ניקיון וסידור של המתקנים בהם התקיימה
הפעילות ,כמו כן ניקיון השטחים הציבוריים.
הזיכוי תלוי במידת האחריות של מדריכי הסמינר וביכולתם לדרוש מהחניכים לנקות ולכן
על המדריכים להיות עם חניכיהם בזמן הזיכוי  -בוקר ואחה"צ!
בסמינר מעל  08חניכים יש לקיים תדרוך למדריכים בערב האחרון של הסמינר ובו יחולקו גזרות
ניקיון על כלל השטחים הציבוריים במרכז הסמינרים.
על המדריכים /צוות הסמינר להיות נוכחים בזמן הניקיונות ולתת אישור ראשוני ,אישור סופי לכל
מתחם ינתן ע"י נציג מרכז הסמינרים בנוכחות נציג הסמינר .במתחם לא נקי יערך מקצה שיפורים!

מטלות בבוקר של היום האחרון של הסמינר:
כללי:
 סריקת ניקיון מסביב לחדרים
 ריקון פחים ומיקום שקיות חדשות בתוך הפחים
 ניקיון של המקלחות הציבוריות אם היה בהן שימוש
 ניקיון של השירותים הציבוריים אם היה בהם שימוש  -ניקוי אסלות וכיורים
בכל תא שירותים–  4גלילי נייר טואלט ,פח ושקית בתוכו ,מברשת אסלה ,מילוי גלילי נייר ניגוב וסבון נוזלי

חדרים:
 שטיפת הרצפה והמקלחת
 ניקוי הכיורים
 ניקוי האסלות עם נוזל לניקוי אסלות
 יש לעבור עם סמרטוט יבש
בכל חדר צריכים להיות 7 :מיטות (כולל קרשים ומזרונים) מברשת אסלה ,דלי ,פח ,מגב 4 ,גלילי נייר טואלט
ושתי שקיות זבל קטנות – אחת בתוך הפח ואחת על המדף.

מכולות שינה:
 להעביר סמרטוט לח – אסור לשפוך מים על הריצפה.
בכל מכולה צריך להיות 9-08 :מיטות (כולל קרשים ומזרונים) ,פח ושקית בתוכו ,מטף.

מטלות באחר הצהריים של היום האחרון של הסמינר:
כיתות פעילות:
מקלט ,כיתות חדשות ,פיס :שטיפת הרצפה ומעבר עם סמרטוט יבש
כיתות  ,08 ,9 ,2-5יביל :להעביר סמרטוט לח – אסור לשפוך מים על הריצפה.
 להחליף שקית בפח
 להחליף שק מחזור אם מלא

ניקיונות כלליים:
סריקות ניקיון – יש לרוקן פחים ולשים שקית חדשה!
יש לבצע סריקת ניקיון באזורים הבאים:










דשא גדול מול חדר האוכל (כולל שיחי הורדים ליד השירותים הציבוריים!)
מאחורי המטבח ואזור הפחים
בכביש ובתעלה מהפיס עד הש"ג
דשא ליד כיתות 2-5
במגרש הכדורסל
מסביב לכיתות  ,9-11דשא מתחת ליביל
מהמעורר עד מתחת למקום קטן לאורך הכביש  +טרסה ותעלה
דשא ליד הפיס ומסביב לפיס
דשא מרכז סמינרים חדש עד למטבח

שירותים ופינות קפה:
שירותים ופינת קפה ליד חדר אוכל
שירותים בפיס
שירותים באולם יביל
מרחבי מטבחון ושירותים מרכז סמינרים חדש ( – )022ניקוי ה"אמבטיה" וריקון פח מיחזור!
 שטיפת רצפה ומעבר עם סמרטוט יבש
 יש לנקות אסלות עם נוזל ניקוי אסלות
 ניקוי כיורים
 החלפת שקית בפחים
 מילוי נייר ניגוב ידיים וסבון נוזלי
בכל תא שירותים 4 :גלילי נייר טואלט ,פח ושקית בתוכו ,מברשת אסלה

