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Úklidové prostředky:
- uchovávají se v prostorách pro ně určených a označených
Fáze čistícího postupu:
- mechanické čištění – plochy jsou odstraňovány pomůckami
- předmáčení – působení teplé vody nebo čistícího roztoku
- oplachování – proudem vody
- detergentní – působení čistících roztoků v teplé vodě (2 % roztoku sody a min. 45 ºC teplá voda)
- oplachování čistícího roztoku – proudem vody 60 ºC při ručním mytí, 80 ºC při strojním mytí)
Druhy úklidu:
- průběžný – provádí se během provozu
- denní – provádí se denně po skončení provozu
- týdenní – provádí se jedenkrát týdně, a to vždy v pátek
- velký úklid (generální) – provádí se vždy ve dnech volna (prázdniny – podzimní, jarní, letní)
Průběžný úklid:
- provádí se v průběhu provozu v takovém rozsahu, aby ve skladech, výrobních prostorách,
odbytovém prostoru a v hygienických zařízeních byla zachována provozní čistota
- odstraňují se zbytky potravin nebo jiná znečištění z pracovních ploch
- průběžně se myjí použité nástroje, pracovní pomůcky, nádobí, obaly aj.
- podle potřeby se odstraňují odpady z odpadních nádob
- vyměňují se znečištěné ubrusy
- odstraňují se vzniklé závady na jednotlivých pracovištích
Denní úklid:
- provádí se denně po skončení provozu, umyjí se všechny pracovní plochy, náčiní, nádobí, nářadí
- umyjí se stroje a zařízení, podle potřeby vydezinfikují (myčka)
- umyjí se dřezy, umývadla, obaly od potravin, podlahy, apod.
- odstraní se potraviny podezřelé ze zdravotní závadnosti, s prošlou použitelností, zbytky pokrmů
- odstraní se odpady a dezinfikují se nádoby na jejich použití
- odstraní se znečištěné prádlo, včetně ubrusů
- zajistí se odvoz odpadků
Týdenní úklid:
- provádí se 1x týdně po skončení provozu
- vytřídí se a vyřadí poškozené nádobí a náčiní
- odmrazí se podle potřeby chladící a mrazící zařízení, umyjí se a případně vydezinfikují
- vymyjí se skříně na nádobí, zásuvky pracovních stolů, podnože, obklady stěn, dveře, okenní
parapety, povrchy topných těles
- uklidí se podle potřeby lapače tuku a filtry
Velký úklid:
- provádí se ve stanovených termínech přizpůsobených provozu školní kuchyně
- odstraní se všechny nepotřebné věci, vytřídí se skladované potraviny, umyjí se skladové regály
- vyčistí se vzduchotechnika, umyjí se osvětlovací tělesa a okna
- provede se ochranná dezinfekce a deratizace
- provede se bílení, malování a natírání prostor v provozu
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