Załącznik 3c - Plan Higieny Panorama Racławicka

1. Wykaz pomieszczeo oraz wytyczne do utrzymania porządku w budynku Panoramy Racławickiej przedstawione zostały w poniżej tabeli.
Pomieszczenie
Powierzchnia (m2, szt.)
Rodzaj nawierzchni podłogi,
Częstotliwośd
Czynności
wyposażenie
-12
342 m
Podłogi: lastriko
Codziennie
 Hol główny
 Mycie podłóg
8,20 m2
wycieraczka szczotkowa
 Przedsionek
 Okurzanie i czyszczenie wycieraczki
2
306,90
m
drzwi
:
drewniane,
szczotkowej
 Tunel wejściowy
38,80 m2
siedziska holl - materiał
 Przecieranie na wilgotno lad i parapetów w
 Korytarz przy małej
lady: płyta mineralno –
szatni, kasie i kiosku
rotundzie
2
25,40
m
akrylowa
 Czyszczenie siedzisk i krzeseł
 Mała rotunda
2
5,60
m
kiosk:
szyby,
szafki
 Wycieranie monitorów dotykowych, oraz
 Poręcz marmurowa
drewniane,
płyta
mineralno
telewizorów i wnęk telewizyjnych
 Henrykówka
2
24,75
m
akrylowa,
wykładzina
PCV

Przecieranie na wilgotno parapetów, blatów
 Tunel wyjścia awaryjnego
2
65,10
m
kasa:
szyby,
płyta
aluminium,
w szatni, kiosku i kasie
 Poręcze tunelu
blat akrylowy, szafki- płyta

Wycieranie kurzy
wejściowego
24,40 m2
MDF
 Wycieranie szyb witryn w małej Rotundzie
 Kasa
4,80 m2
Drzwi wejściowe : szyba
 Mycie podjazdu dla wózków inwalidzkich w
 Kiosk
36,20 m2
Krata wejściowa : metal
Małej Rotundzie
Szatnia : wieszaki metalowe,
 Opróżnianie koszy na śmieci
blat kamienny, drewno,
 Wycieranie poręczy w tunelu
wykładzina PCV
 Mycie elementów wystaw czasowych w
holu Panoramy Racławickiej
 Wycieranie szyb w kiosku i kasie, oraz holu
UWAGA – 1 osoba pełni dyżur
( włącznie z drzwiami wejściowymi )
 Toalety publiczne
Toaleta damska- 4 kabiny,
5 umywalek
 Opróżnianie koszy na śmieci i (wymiana
76,6 m2
Toaleta męska – 3 kabiny
worków)
5 pisuarów, 4 umywalki
 Mycie misek klozetowych i pisuarów i
przycisków spuszczania wody
 Mycie desek sedesowych z obu stron
 Mycie pojemników na szczotki toaletowe i
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Raz w tygodniu

Raz w miesiącu

dezynfekcja pojemników i szczotek
 Mycie umywalek i armatury
 Mycie luster
 Mycie świetlówek
 Mycie drzwi do kabin toaletowych
 Mycie podajników na papier toaletowy i
mydło
 Mycie suszarek
 Mycie włączników świateł
 Mycie podłóg
 Mycie zauważonych zabrudzeo na ścianach
 Uzupełnianie papieru toaletowego i mydła w
podajnikach
 Mycie klamek
 Mycie i dezynfekcja kubłów na śmieci
 Mycie poręczy w toalecie dla
niepełnosprawnych
 Mycie szyb wewnątrz i na zewnątrz holu
( bez używania drabiny )
 Mycie szafek depozytowych
 Usuwanie pajęczyn
 Mycie kraty wejściowej
 Mycie szyb dyspozytorni
 Mycie i dezynfekcja kubłów na śmieci
 Odkurzanie witryny wystawowej w kiosku
 Czyszczenie podwieszanego sufitu
 Mycie półek i szafek w kiosku i kasie

- 2-
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Raz na pół roku

 Maszynowe doczyszczanie podłóg z lastriko
 Pranie tapicerki puf na holu
 Mycie okien w całym obiekcie
( wymagana drabina praca na wysokości)
 Doczyszczanie ścian marmurowych w
całym obiekcie
 Czyszczenie wyjścia i zegara nad tunelem
wejściowym

Codziennie






Okna :
Biura : 15 m2
Świetliki : 46 m2
Dyspozytornia : 14,5 m2
Elewacja frontowa : 130 m2
Ściany marmurowe (hol
i tunel ): 340 m2
-3




Platforma widokowa
Balustrada marmurowa
Podest
Parasol nad platformą

134,00 m2
18 m2
6,80 m2
140 m2




 Powierzchnia pod
sztafażem
 Schody pod sztafażem i za
obrazem
 Antresola techniczna ze
schodami
 Powierzchnia nakrycia
tunelu
 Powierzchnia za obrazem i
kanałem odpływowym

880 m2
10,00 m2
140 m2

Raz na dwa tygodnie



Raz na pół roku




Dwa razy w tygodniu
(czas letni)
Raz w tygodniu
(czas zimowy)
zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi
załącznik 7 c







Raz w miesiącu

 Odkurzanie i mycie na mokro walców
ewakuacyjnych

90 m2
337,50 m2

Mycie podłóg
Wycieranie kurzu
Mycie balustrady marmurowej
Wycieranie powierzchni szafek
przeznaczonych dla pilotów
Zamiatanie i mycie schodów
Wycieranie bramek alarmowych, oraz
tablicy fundacyjnej
Odkurzanie Parasola nad Platformą
Widokową
Usuwanie pajęczyn
Maszynowe doczyszczanie podłóg, oraz
obręczy miedzianej
Mycie podłóg
Wycieranie kurzu
Usuwanie pajęczyn
Mycie drzwi i schodów
Wycieranie lamp, urządzeo technicznych i
przeciwpożarowych
Mycie powierzchni nakrycia tunelu wraz z
instalacją
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-5Raz na kwartał
Raz na pół roku

 Pomieszczenia biurowe
( pokój kierownika, sekretariat,
akwizycja, kuchnia )/1, 2, 3,
4, 5 )
 Dyspozytornia ze schodami/
35
 Szatnia dla zwiedzających/ 32
 Korytarz zaplecza
 Pokój socjalny,
 Szatnia pracownicza ,
toalety/ 13, 32, 49, 54
 Schody działu technicznego
 Pokoje działu technicznego/
15
 schody boczne
 Pomieszczenia warsztatu/
17, 18, 19 20, 21

43,68 m

2

45,24 m2
30.34 m2
58,17 m2
19,3 m2
70,68 m2
13,32m

2

-6Podłogi: lastriko, wykładzina
PCV
Drewno: stoły kuchenne,
szafki
Metal: zlewozmywaki,
armatura, kubły na śmieci,
lodówka, stoły robocze
Szafki kuchenne
Krzesła – plastik, metal,
materiały obiciowe
Kafle ceramiczne
Parapety: marmurowe
Osłona kaloryferów –stal
Szafki pracownicze – stal

w dni robocze
(poniedziałek –piątek)












13,32 m2
10,00 m2
44,20 m2

 Mycie podłóg i doczyszczanie powierzchni
bunkra na ewakuację brytów
 Odkurzanie wszystkich powierzchni
( odkurzacz plecakowy )
 Mycie drzwi


Raz w tygodniu

Mycie podłóg
Mycie biurek
Mycie stołów
Opróżnianie koszy na śmieci i niszczarek
(wymiana worków)
Usuwanie pajęczyn
Przecieranie na wilgotno parapetów
Mycie elementów komputerowych:
monitor, mysz, obudowa komputera
Mycie aparatów telefonicznych
Mycie drzwi i klamek
Mycie frontów regałów i ścieranie kurzu z
półek
Mycie włączników świateł

 Mycie i dezynfekcja kubłów na śmieci
 Mycie kuchenki mikrofalowej
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Raz w miesiącu

Raz na pół roku

 Mycie lodówek i szafek kuchennych od
wewnątrz
 Mycie krzeseł
 Mycie kafli
 Mycie lodówek i szafek kuchennych od
zewnątrz
 Mycie krzeseł
 Mycie okien ( wymagana drabina prace na
wysokości)

-7-

Pomieszczenia techniczne:
 Pompownia /44
 Klimatyzatornia/11
 Rozdzielnia el./81
 Rozdzielnia el./45
 Sterownia klim./23
 Pom.Tech. /39
 Pom.Tech. /40
 Pom.Tech. /22
 Magazyn Tech/24
 Pom.Tech. /47

Podłoga : żywica, beton,
lastriko, chodnik
elektroizolacyjny

Raz na kwartał









Zamiatanie i odkurzanie
Mycie podłóg
Wycieranie kurzu
Usuwanie pajęczyn
Czyszczenie drzwi
Czyszczenie urządzeo technicznych
Czyszczenie instalacji technicznej w
pomieszczeniach

-8-

TERENY ZEWNETRZNE
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Wejście główne, schody, teren
bezpośrednio przed
budynkiem

Posadzka granitowa
przed wejściem i schody:
500 m2
( w tym częśd dachu
Dyspozytorni oraz częśd
chodnika )

Sobota-niedziela
W razie
konieczności.

Sobota-niedziela
W razie
konieczności
Nie częściej niż
raz w tygodniu.
Sobota-niedziela
W razie
konieczności
Nie częściej niż
raz w tygodniu.
Raz na kwartał

 Zamiatanie
 Usuwanie śniegu, posypywanie chlorkiem
wapnia (w zależności od potrzeb)- skrzynię
na przechowywanie piasku i chlorku
wapnia zapewnia Zamawiający.
 Zamiatanie i usuwanie zabrudzeo z murków
przed wejściem głównym, pomniku,
schodach,
 Usuwanie śmieci z trawników, i krzaków i
donicy wokół budynku
 Usuwanie opadłych liści
 Opróżnianie pojemników na śmieci, oraz
popielnicy
 W razie dużych opadów deszczu, usuwanie
szlamu z powierzchni kamiennych na
terenie Panoramy Racławickiej
 Mycie poręczy i parapetów
 Mycie drzwi wejściowych do Henrykówki,
oraz zamiatanie schodów.
 Mycie koszy zewnętrznych
 Mycie wejścia i schodów
 Mycie tablicy fundacyjnej
 Mycie tablic reklamowych (3 szt. )
 Mycie i impregnowanie granitu

CODZIENNY DYZUR PORZĄDKOWY
Codzienny dyżur porządkowy
(również w soboty i niedziele

 Mycie podłóg, w miarę potrzeb, w ciągach
komunikacyjnych,
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oraz święta, w które otwarta
jest Panorama Racławicka
zgodnie z rozporządzeniem
dyrektora Muzeum
Narodowego).
UWAGA – 1 osoba pełni dyżur

 Opróżnianie koszy na śmieci
 Utrzymanie czystości w toaletach
 Uzupełnianie mydła i papieru toaletowego
w miarę potrzeb
 Inne usługi porządkowe wskazane przez
administratora obiektu
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