HYGIEJNESTANDARD
DS 2451-10 / INSTA 800
HYGIEJNENIVEAU 2 Venteværelse, reception, kontor, gang
arealer, garderobe, omklædningsrum,
depotrum og maskinrum.
Rengøring omfatter:








udluftning
tømning og rengøring af affaldsbeholdere
aftørring af borde og vandrette flader
fjernelse af pletter og stænk omkring håndvaske
mopning/partiel vask af gulve
rengøring af løse og faste måtter
gulv vaskes én gang ugentlig

HYGIEJNENIVEAU 3 Toiletter, bad, spiserum og
opvågningslokaler.
Rengøring omfatter:




alle procedurer nævnt under hygiejneniveau 2
aftørring af apparatur
rengøring af toiletter, urinaler og anden sanitet

Fakta
Teglvej 1
4990 Sakskøbing
 4054 6546
 delta@delta-rengoering.dk
www.delta-rengoering.dk
Bank: 3219-3223169910
CVR nr.: 20704101
Produkter / Services
Alle former for erhvervsrengøring,
vinduespolering, opskuring/polish,
kantine- & mødeservice og
måtteservice.

Optimal hygiejne kræver optimal
rengøring
Lad os gøre rent i jeres klinik, vi overholder

HYGIEJNESTANDARD
DS 2451-10 / INSTA 800
gældende for alle danske
lægehuse, sundhedscentre
og privathospitaler.
Serviceløsninger indenfor:
Rengøring
Vinduespolering
Måtteservice m.m.

Speciale i god hygiejne
DELTA Rengøring leverer altid rengøring af høj hygiejnestandard.
Vi er specialister i at matche de rigtige medarbejdere til vores kunder.

HYGIEJNENIVEAU 5 Behandlingsrum,
sterilisationsrum og teknikrum.
Rengøring omfatter:



alle procedurer nævnt under hygiejneniveau 2 og 3

gulvvask

 40 54 65 46

 40 54 65 46

 40 54 65 46

Vi løser opgaver indenfor:


Rengøring - fra den grundige til den grove



Opskuring og polishbehandling af gulve



Tæpperensning



Vinduespolering



Kantinedrift



Mødeopdækning og -servering



Måtteservice



Pasning af planter



Ærindekørsel



Og meget, meget mere -

Kontakt Kim Skourup for et godt
tilbud  4054 6546
Hvem bruger os?
Vi servicerer tandlæger og læger, bl.a. Vordingborgtandlægerne, Tandlægehjørnet
Vordingborg, Tandlæge Hacke Sakskøbing,
Møns Tandplejecenter, Fuglebjerg Lægehus
med flere.

www.delta-rengoering.dk

Hvorfor bruge os?

Vi kommer overalt på Sjælland, Lolland og
Falster



Klinikken overholder
HYGIEJNESTANDARD DS 2451-10

- og naturligvis ud i alle kroge og hjørner.



Ingen bakteriespredning:
Vi skifter klude mange gange i løbet af
rengøringen. De vaskes ved 95 gr.C

Vores værdigrundlag:



Træffer særlig aftale om, hvad der må
flyttes ved rengøring. (instrumenter,
mapper mv.).




I bliver personligt præsenteret for vores
medarbejder.



I møder altid den samme dansktalende,
veluddannede og servicemindede
medarbejder.



Vi passer på jeres klinik, som var den
vores egen.

www.delta-rengoering.dk

Stabilitet
samme medarbejder - samme lægehus

Kvalitet
forventning - rengøring - lovgivning

Ansvarlighed
uddannelse - ordholdende - miljøbevidst

Tryghed
nærvær - kommunikation - arbejdsmiljø

www.delta-rengoering.dk

