Kotrolní seznam úklidu
skautská základna Chlébské
1. Ubytovací dřevěná chatka
1.1
vyklidit nepořádek (také v regálech, pod postelemi, pod matracemi)
1.2
odstranit hrubé nečistoty z potahů matrací (drobky, bláto apod.)
1.3
zamést nebo vysát podlahu po celé její ploše (také pod postelemi)
1.4
vyklepat koberečky a rohože. Venku před chatou!
1.5
důkladně zavřít okenice a okna
1.6
vypnout všechna topení (kolébkový vypínač na přímotopu)
1.7
setřít podlahu po celé její ploše mopem a vodou se saponátem. Měňte vodu, nestírejete vše
jednou vodu! Mop řádně ždímejte!
1.8
neponechávejte v chatkách nic, co tam při vašem příchodu nebylo
2. Společenská dřevěná chatka
2.1
vyklidit nepořádek (také ve skříních, pod lavicemi, na poličkách)
2.2
utřít stoly a lavice vlhkým hadrem s jarem a potém vlhým hadrem bez jaru. Na zvláště zněčištěná
místa použijte Real.
2.3
zamést nebo vysát podlahu po celé její ploše (také pod lavicemi)
2.4
vyklepat koberečky a rohože. Venku před chatou!
2.5
důkladně zavřít okenice a okna
2.6
vypnout všechna topení (kolébkový vypínač na přímotopu)
2.7
setřít podlahu po celé její ploše mopem a vodou se saponátem. Měňte vodu, nestírejete vše
jednou vodu! Mop řádně ždímejte!
3. Budova - podkroví
3.1
zamést nebo vyluxovat podlahu, vyklepat nebo vyluxovat koberce
3.2
naskládat matrace do jednoho rohu na sebe, aby zabíraly co nejméně místa
3.3
důkladně zavřít okna
3.4
vypnout všechna topení (kolébkový vypínač na přímotopu)
3.5
zavřít klapku průduchu v podlaze (vodorovná poloha)
3.6
zhasnout všechna světla, odpojit vše ze zásuvek
4. Budova - jídelna
4.1
nenechávat žádné zbytky, s výjimkou: koření, cukr, sůl, čaj, olej, ocet
4.2
indukční vařič odpojit od zásuvky, otřít vlhkým hadříkem (voda s jarem) a uklidit zpět do bedny
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

nádobu na čaj odpojit od zásuvky, vymýt vodou s jarem, vypláchnout čistou vodou, otočit dnem
vzhůru a nechat schnout na utěrce
vylít z varných konvic všechnu vodu a nechat je stát mimo podstavce!
otřít mikrovlnou troubu vlhkým hadříkem (voda s jarem) zevnitř i z venku, vytřít do sucha a
nechat otevřená dvířka!
vypnout ledničky pomocí otočných regulátorů, řádně vyčistit (voda s jarem), vytřít do sucha a
nechat všechna dvířka otevřená (včetně mrazáku)!
zavřít plyn pomocí otočného ventilu na plynové bombě
neponechávejte na základně žádné další krabice, sklenice apod.
nechat krb vyhasnout, studený popel vymést a zakopat venku
umýt kuchyňské náčiní a nádobí (teplá voda, jar), osušit a uložit do skříněk dle popisů. Výjimkou
jsou nože, které patří na magnetický držák nad dřezem.
otřít stoly, sporák a židle vlhkou hadrou (voda s jarem). Na zvlášť znečistěná místa použít Real.
Sporák očistit i z boků! Vyčistit také troubu!
zamést nebo vyluxovat podlahu po celé její ploše (také pod lavicemi, skříňkami, stoly a za
sporákem a kamny)
důkladně zavřít okna
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setřít podlahu po celé její ploše mopem a vodou se saponátem. Měňte vodu, nestírejete vše
jednou vodu!

5. Budova - záchody, koupelny a ostatní
5.1
Vypnout topení (elektrické přímotopy a topné žebříky)
5.2
očistit umyvadla a sprchové kouty (voda se saponátem, Real na zvláště špinavá místa)
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

očistit záchodové mísy (kachna na WC, štětka na WC)
zamést podlahu po celé její ploše
důkladně zavřít okna
očistit radiátory, poličky, obložení stěn (voda se saponátem)
setřít podlahu po celé její ploše mopem a vodou se saponátem. Měňte vodu, nestírejete vše
jednou vodu!

6. Ostatní prostory základny
6.1
očistit nářadí a vrátit do dřevníku
6.2
naskládat větve a ostatní dřevo na jednu hromadu u ohniště
6.3
vyčistit ohniště, v žádném případě v něm nenechávejte odpadky!
7. Odpady
7.1
PLASTY - do žlutého pytle. Tento pytel bývá zavěšen na věšáku vpravu při vstupu do budovy.
Plasty před vyhozením zbavte hrubých nečistot (vypláchněte vodou), zmenšete jejich velikost
(např. PET láhve sešlapujte, kelímky vložte do sebe).
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

SKLO - zbavte hrubých nečistot, vypláchněte.
PAPÍR - jen nezašpiněný a bez mastnot
OSTATNÍ odpad - do odpadkového koše v budovách a chatách
Odpad nedávejte přímo do nádob, používejte odpadní sáčky!
Vypláchněte před odchodem prázdné odpadní nádoby a nechte je otevřené schnout.

7.7

Všechny odpady odneste na sběrné místo ve vesnici, případně odvezte s sebou.

8. Ostatní
8.1
Vyčistit použité hadry a mopy po skončení úklidu (vymáchat v teplé čisté vodě)
8.2
Vyčistit kýble na mytí podlahy (vypláchnout od písku, bláta apod.)
8.3
Mokré útěrky rozvěsit na židle v jídelně, aby doschly
8.4
Vysbírat odpadky a uklidit po sobě také v okolí základny.
8.5
Znečištěné ochrany matrací (prostěradla) uložte do bedny v jídelně a na matraci natáhněte čisté,
které najdete na stejném místě v tašce.
9. Před odchodem
9.1
Vypnout elektřinu pákovým ovladačem (poloha "0") v elektrickém rozvadeči v chodbičce ve
zděné budově (naproti ohřívači vody)
9.2
Zavřít plynovou bombu otočným kohoutem na vrcholu bomby ve směru "-"
9.3
Zastavit vodu otočením červeného uzávěru do polohy kolmo na trubku. Uzávěr je v úklidové
místnost vpravo ve zděné budově v rohu.
9.4
Zamknout dveře všech chatek, dveře dřevníku a dveře od kuchyně/jídelny, a klíče zavěsit uvnitř
jídelny/kuchyně na věšák vedle okna.
9.5
Samostatným klíčem zamknout dveře od zděné budovy a klíč umístit do kódové schránky na
dřevníku.

