Průvodce úklidem fary:
Jídelna:






Vrátit všechny stoly, židle a ostatní předměty na původní místo
Vymést krb (pokud byl používán)
Utřít stoly a zamést a vytřít podlahu
Televizi a její příslušenství odpojit ze zásuvky
Uvést do stavu minimálně tak dobrého jako při převzetí fary!!!

Kuchyně:
 Vyklidit lednici a vypojit ji ze zásuvky (i mikrovlnku), otevřít dveře lednice i
mrazáku.
 Umýt, utřít a uklidit všechno nádobí na své místo
 Vylít vodu z konvice. Pokud je v ní usazeno hodně vodního kamene, tak do ní nalít
vodu s octem (5:1), vyvařit a poté vylít. Konvici odpojit ze zásuvky.
 Uklidit sporák – umýt a utřít, uzavřít kohout přívodu plynu nad sporákem – otočit
do vodorovné polohy.
 Zamést a umýt podlahu, vynést koš
Ložnice:
 Poskládat nábytek na původní místo
 Zamést a vytřít podlahu
Chodba:
 Vyklepat koberce
 Zamést podlahu, před záchody vytřít namokro!
 Navrátit všechen nábytek a předměty na místo, kam patří
Záchody a sprchy:
 Vyčistit a umýt záchody – Záchodovou mísu umýt zevnitř i zvenku – použít
dezinfekci!!!
 Umýt sprchový kout – vaničku i kohouty, případně další špinavá místa
 Umýt umyvadlo – i zvenku, vyleštit zrcadlo nad umyvadlem.
 Zamést a umýt země na záchodech i ve sprchách!!!
 Vynést koše a doplnit toaletní papíry.

Podkroví:
 Vrátit všechny matrace a ostatní předměty na své místo
 Zamést podlahu
 Vynést koš
Obecně pro celou faru:
 Uzavřít všechna okna, pokud jsou dvojdílná, nezapomenout uzavřít i vnitřní
překlopné zarážky
 Vytřídit odpad – plasty a sklo vynést do obecního kontejneru (u obchodu), papír
také, nebo spálit, odpad od jídla vyhodit do zahrady k nějakému stromu nebo do
křoví k plotu, ostatní dát do pytle a odvézt sami, nebo odveze správce – nutno
domluvit dopředu!!!
 Vyvětrat
 Uzavřít kohouty na radiátorech na „hvězdičku“, nebo zavřít na doraz
 Uklidit všechen ostatní nepořádek alespoň tak, jako u Vás doma

Venku:
 Uzamknout bránu
 Uklidit všechno nářadí na původní místo – sekyru, kolečko, ...
 Vysbírat z trávníku papírky a další nepořádek, který do zahrady nepatří

Nezapomínejte, že dobrý úklid je Vaší dokonalou vizitkou!

