
 

Σελίδα 1 από 2 

 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(Ιανουάριος 2018) 

 
ΙΑΤΡΕΙΑ:  Τρεις φορές την ημέρα : 6:00-8:00, 13:40-14:40 και 20:00-21:00. 
ΓΡΑΦΕΙΑ:  Δύο φορές την ημέρα: 6:00-8:00 και 20:00-21:00. 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ): Τρείς φορές την 
ημέρα: 6:00-8:00, 13:40-14:40 και 20:00-21:00. Στο κλιμακοστάσιο και στην είσοδο, κάθε 
μήνα να γίνεται τρίψιμο στα μάρμαρα (όχι μηχανικός τρόπος).                    
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ: Τρείς φορές την ημέρα : 6:00-8:00, 13:40-14:40 και 20:00-21:00.                                  
WC :  Τρείς φορές την ημέρα απολύμανση : 6:00-8:00, 13:40-14:40 και 20:00-21:00 και 
κάθε μία ώρα καθαρισμός. 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ:  6:00-8:00. 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ . 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ: Καθημερινά 6:00-8:00 

 ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΑΥΛΗΣ: Σκούπισμα καθημερινά 6:00-8:00, 13:40-14:40 Πλύσιμο  Δευτέρα & 

Πέμπτη πρωί.                                        

 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ: Καθημερινά 6:00-8:00 σκούπισμα, πλύσιμο Δευτέρα-Τετάρτη- 

Παρασκευή.                                             

ΤΖΑΜΙΑ: Μία φορά την εβδομάδα και μία φορά τον μήνα τα στρογγυλά τζάμια  πάνω 
από  
                   την είσοδο. 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ : Κάθε 2 ώρες από όλους τους χώρους.  Στα ιατρεία  
φροντίζουμε κατά την ώρα της αποκομιδής να μην έχουν ασθενή. 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: Μια φορά τον μήνα. Πατώματα τρίψιμο κάθε 6 μήνες και  μια 
φορά τον χρόνο με μηχανή τρίψιμο, λείανση, στίλβωση                                    
ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:  Ότι προβλέπει η διαδικασία διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων.                                    
Επειδή πρέπει να υπάρχει συνεχόμενη κάλυψη του ωραρίου λειτουργίας του 
Οδοντιατρικού Κέντρου, το προτεινόμενο ωράριο είναι : 6:00-13:40 και 13:40-21:10            
             
 
 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ  ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(Ιανουάριος 2018) 

 
 
Σοφοκλέους 15 (2Ος ορ.) 
ΙΑΤΡΕΙΑ:  Τρείς φορές την ημέρα : 6:00-8:00, 13:40-14:40 και 20:00-21:00. 
ΓΡΑΦΕΙΟ:  Μία φορά την ημέρα (πρωί ή βράδυ) 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ- WC:  Δύο φορές την ημέρα : 6:00-
8:00,             13:40-14:40.   
Αποκομιδή   απορριμμάτων:  κάθε 2 ώρες  απ’ όλους τους χώρους   και απολύμανση WC 
δύο φορές την ημέρα.                           
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ: Μια φορά τον μήνα. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ ΓΕΡΑΚΑ – ΨΥΧΙΚΟΥ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
 
ΙΑΤΡΕΙΑ:  Δύο φορές την ημέρα : 6:00-8:00, 13:40-14:40. (Σκούπισμα,      σφουγγάρισμα,   
                 αποκομιδή απορριμμάτων)    
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: Μια φορά τον μήνα. 
Για τους χώρους αναμονής, wc , ανελκυστήρες, ακάλυπτους χώρους και για τη 
καθαριότητα παραθύρων, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα διότι στον ίδιο χώρο 
λειτουργούν και ιατρεία άλλων ειδικοτήτων. 
 


