
DADES

m2 globals unitats DIARI SETMANAL 2DIES/setmana MENSUAL 2 COPS/mes TRIMESTRAL ANUAL

32 1 SALES DE X

320 7 Reunions, X

1300 32 OFICINES, X

1300 32 centre empreses X

308 2 ofi's masies X

1140 9 NAUS, X

RECEPCIÓ X

1 cop

1 cop

1 cop

75 3 BANYS X

75 3 i/o X

VESTIDORS X

4 1 X

X

6.- a) Neteja de l'exterior de la taça del sanitari; b) Neteja de l'interior  i estirar la cadena ; c) Neteja de l'escombreta i pulsador X

X

X

X

2 2 x

24 1 OFFICE-MENJADOR X

X

X

X

X

X

X

500 2 PASSADISSOS X

SALES DESCANS X

ENTRADA RECEPCIÓ X

40 2 ESCALES X

5.- Neteja de mobiliari i màquines de vending X

4 1 taula de vidre X

X

16 1 sala sota antenes 2 cop/any

6 1 escala 2 cop/any

10 1 sala Rac's X

1000 1 APARCAMENT X

100 4 TRASTERS X

VESTIDOR X

30 1 1.- Retirada de fulls, papers i escombrat accès entrada principal edifici X

2 2.- Neteja de cendrers X

686 332 CENTRE D'EMPRESES 1.- Neteja sencera per dins i fora. Planta baixa, primer pis, naus i carpa X

61 25 ESPAI ENTREMASIES 1.- Neteja sencera per dins i fora. Planta baixa. X

56 7 AUDITORI 1.- Neteja sencera per dins i fora X

44 3 MODULS 1.- Neteja sencera per dins i fora. Planta baixa I Planta Pis X

FULL DE DETALL DE TASQUES PROGRAMADES---QUADRE ORIENTATIU

9.- Escombrar i Fregar el terra amb aigua neta i productes desinfectants

7.- Buidar i canviar (o remplaçar ) la bossa de la paperera

1.- Escombrar i/o passar mopa

PATI EXTERIOR

3.- Neteja de taques i empremtes de les portes, parets i altres elements. (principalment al voltant de pany de portes )

4.- Neteja del dispensador de sabó i de les tovalloles

5.- Neteja del rentamans

8.- Reposició de material higiènic

10.- Netejar terra i pareds de la dutxa

1.- Tirar a dins de la taça del sanitari la dosis de producte recomenat

1.- Airejar i ventilar

2.- Treure la pols de les superficies lliures del mobiliari: taules, cadires, pareds, pissarres

3.- Neteja de taques i empremtes de les portes i neteja lloc contacte mans (principalment al voltant de pany de portes)

4.- Buidar i canviar (o remplaçar ) la bossa de la paperera

1.- Neteja per ambdues cares a fons

FREQÜÈNCIA
EDIFICI CENTRE D'EMPRESES DE NOVES TECNOLOGIES (PTVSA)

4.- Fregar el terra amb aigua neta i productes desinfectants, passadissos,entrada i sales descans

1.- Passar mopa i fregar

1.- Neteja de terra, porta i elements

6.- Neteja de taques i empremtes de les portes, parets i altres elements. (principalment al voltant de pany de portes )

7.- Escombrar i Fregar el terra amb aigua neta i productes desinfectants.

1.- Passa la mopa escales, passadissos, sales i entrada

2.- Fregat amb productes desinfectants els paviments de les escales

3.- Repàs de terres, parets i les guies de l'ascensor

1.- Neteja taques de les pareds

2.- Neteja dels microones

3.- Neteja de cadires, taules i exterior de  nevera

4.- Netejar la pica

5.- Buidar els contenidors de brossa i residus

2.- Netejar el mirall

neteja de pols superfícies de difícil accés, alts, i lluminàries

neteja de parets, racons

QUANTITATIVES

NETEJA DE VIDRES------ENGLOBA TOTS ELS ESPAÏS DEL PARC TECNOLÒGIC-----

5.- Posar la bossa plena de brossa en el carro

6.- Passar la mopa o aspirar el terra

7.- Fregar el terra amb aigua neta i productes desinfectants

neteja a fons de radiadors

2.- Neteja del policarbonat

1.- Escombrar i fregar i retirar residus

2.- Escombrar i netjar primer pany d'escala

1.- Escombrar i treure pols

LOCALS



20 2 BANYS X

X

X

X

X

6.- a) Neteja de l'exterior de la taça del sanitari; b) Neteja de l'interior  i estirar la cadena ; c) Neteja de l'escombreta i pulsador X

X

X

X

x

400 1 SALA X

i X

70 1 HALL D'ENTRADA X

X

X

6.- Neteja dels llocs de contacte de mans (principalment al voltant dels panys de portes) X

X

X

X

X

24 2 BANYS X

X

X

X

X

6.- a) Neteja de l'exterior de la taça del sanitari; b) Neteja de l'interior  i estirar la cadena ; c) Neteja de l'escombreta i pulsador X

X

X

X

X

400 1 SALA X

X

X

X

X

X

X

611

Centre d'empreses i 

sala annexa 1.-Neteja  de persianes per dins i fora. X

4.- Neteja del dispensador de sabó i de les tovalloles

5.- Neteja del rentamans

ESPAIS SINGULARS

2.- Netejar el mirall

3.- Neteja de taques i empremtes de les portes, parets i altres elements. (principalment al voltant de pany de portes )

AUDITORI

4.-  Fregar el terra amb aigua neta i productes desinfectants

1.- Escombrar el terra

2.- Treure la pols de les butaques, cadires i mobiliari 

3.- Aspirar cortines

5.-  Eliminació de taques als paviments

7.- Repàs de Portes

7.- Buidar i canviar (o remplaçar ) la bossa de la paperera

8.- Reposició de material higiènic

9.- Escombrar i Fregar el terra amb aigua neta i productes desinfectants

10.- Netejar terra i pareds de la dutxa

1.- Tirar a dins de la taça del sanitari la dosis de producte recomenat

2.- Netejar el mirall

3.- Neteja de taques i empremtes de les portes, parets i altres elements. (principalment al voltant de pany de portes )

CARPA

neteja de pols superfícies de difícil accés, alts i lluminàries

neteja de parets, racons

neteja de taules, cadires i mobiliari a fons

1.- Tirar a dins de la taça del sanitari la dosis de producte recomenat

PERSIANES

3.-  Eliminació de taques als paviments

5.- Repàs de Portes

neteja de pols superfícies de difícil accés, alts i lluminàries

neteja de parets, racons

4.- Neteja dels llocs de contacte de mans (principalment al voltant dels panys de portes)

10.- Netejar terra i pareds de la dutxa

1.- Escombrar el terra

2.-  Fregar el terra amb aigua neta i productes desinfectants

4.- Neteja del dispensador de sabó i de les tovalloles

5.- Neteja del rentamans

7.- Buidar i canviar (o remplaçar ) la bossa de la paperera

8.- Reposició de material higiènic

9.- Escombrar i Fregar el terra amb aigua neta i productes desinfectants


