Schoonmaakniveaus binnenkant
(Informatie)

2022

3 NIVEAUS VOOR DE SCHOONMAAK VAN DE BINNENKANT VAN DE RIJTUIGEN:
E1, E2 EN E3
« E1 » – EXPLOITATIESCHOONMAAK
Sanitair
Afval verwijderen in het sanitair
De vuilnisbakken legen en de deksels hersluiten
De wc-pot reinigen en een biologisch product aanbrengen
De wc-bril en de wastafel afvegen met een microvezeldoek.
Het toiletpapier, de handdoekjes, het water en de zeep aanvullen in het toilet: indien minder dan 50 %,
reserve ter beschikking stellen
Afdelingen
Afval verwijderen in de reizigersafdelingen
Alle vuilnisbakjes legen en de deksels hersluiten
Indien nodig vlekken van de tafeltjes en zitbanken verwijderen met een microvezeldoek en een product
Storende vlekken (bijvoorbeeld: drank) op de vloer verwijderen
Afstoffen van de stuurtafel in de stuurpost van de motorrijtuigen en motorwagens
Balkons / bagageafdeling
Het afval op de balkons verwijderen.
Alle vuilnisbakjes legen en de deksels hersluiten.
Voettreden: ijs- en sneeuwvrij maken tijdens de winter
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« E2 » – EXPLOITATIESCHOONMAAK
Sanitair
Afval verwijderen in het sanitair
Vuilnisbakjes legen, storend vuil op de buitenkant verwijderen en de deksels hersluiten
Wc-pot reinigen aan de binnen- en buitenkant met een biologisch product
De wc-bril en de wastafel afvegen met een microvezeldoek
Het toiletpapier, handdoekjes en zeep aanvullen in het toilet
De waterreservoirs vullen tot aan de overloop
De vloer van het sanitair schoonmaken met een mop
Vlekken verwijderen op de wanden, de spiegels en de binnenruiten
Vrijmaken van afvoerleidingen (de buitenafvoer ontstoppen)
Afdelingen
Afval verwijderen in de reizigersafdelingen
Alle vuilnisbakjes legen, zichtbaar vuil op de buitenkant verwijderen en de deksels hersluiten
Vlekken op de wanden verwijderen
Vlekken op de binnenruiten en sporen van etiketten verwijderen
Vlekken verwijderen van de vensterkaders
Bagagedragers: al het vuil en stof verwijderen
Zitbanken in kunstleer: de vlekken verwijderen met een microvezeldoek en een product
Stoffen zitbanken: de vlekken en het stof verwijderen
De vuile hoofdsteundoekjes van de zetels verwijderen
De vloer: het stof en storende vlekken op gladde vloeren verwijderen
Tapijt: stofzuigen en vlekken verwijderen
De tafeltjes reinigen met een vochtige doek
De randen van de zonnewering afstoffen
De stuurtafel in de stuurposten afstoffen
Al het storend vuil op de vloer van de stuurpost verwijderen
Balkons / bagageafdelingen
Het afval op de balkons verwijderen
Alle vuilnisbakjes legen, zichtbaar vuil op de buitenkant verwijderen en de deksels hersluiten
De vlekken op de tussenwanden en de deuroppervlakken verwijderen
Vlekken op de binnenruiten en sporen van etiketten verwijderen
De vloer: het stof en storende vlekken op gladde vloeren verwijderen
Tapijt: stofzuigen en vlekken verwijderen
Binnen- en buitenhandgrepen, krukken en drukknoppen reinigen
Zichtbaar vuil, sneeuw en ijs van voettreden verwijderen
Overgangsinrichting: afval verwijderen
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« E3 » – EXPLOITATIESCHOONMAAK
Sanitair
Afval verwijderen in het sanitair
Alle vuilnisbakjes legen, het zichtbaar vuil op de buitenkant verwijderen
Wc-pot reinigen aan de binnen- en buitenkant met een biologisch product
De wc-bril en de wastafel afvegen met een microvezeldoek
Het toiletpapier, de handdoekjes, het water en de zeep aanvullen in het toilet
De waterreservoirs vullen tot aan de overloop
De vloeren van het sanitair reinigen met de mop
De wanden en de spiegels reinigen met een microvezeldoek en een product
Afvoerleiding: ontstoppen
Afdelingen
Afval verwijderen in de reizigersafdelingen
Alle vuilnisbakjes legen, het zichtbaar vuil op de buitenkant van de vuilnisbak verwijderen
De wanden en de spiegels reinigen met een microvezeldoek en een product
De binnenruiten en glazen oppervlakken systematisch schoonmaken
Vlekken verwijderen van de vensterkaders
Bagagedragers: vluchtig stof en vuil wegnemen
De zitbanken in kunstleer systematisch afstoffen met vochtige microvezeldoek
Stoffen zitbanken: stofzuigen + vlekken verwijderen
De vuile hoofdsteundoekjes van de zetels verwijderen
De vloer: gladde vloeren vochtig reinigen met een mop
Tapijt: vochtig reinigen met product en mechanische bewerking
De tafeltjes reinigen met een vochtige doek
De randen van de zonnewering reinigen met een vochtige doek
Ruimte tussen poten, zitbanken en wanden vochtig reinigen
Het onderstel van de zitbanken reinigen
Het zichtbaar vuil op de roosters verwijderen
Voor de motorrijtuigen, motorwagens en stuurrijtuigen: schoonmaak van de stuurpost tijdens bijkomende
verrichting e03
Balkons / bagageafdelingen
Het afval op de balkons verwijderen
Alle vuilnisbakjes legen, het zichtbaar vuil op de buitenkant verwijderen
De wanden en de spiegels reinigen met een microvezeldoek en een product
Binnenruiten en glazen oppervlakken systematisch schoonmaken en resten van etiketten verwijderen
De vloer: gladde vloeren vochtig reinigen met een mop
Tapijt: vochtig reinigen met product en mechanische bewerking
Binnen- en buitenhandgrepen, krukken en drukknoppen reinigen
Zichtbaar vuil, sneeuw en ijs van binnen- en buitenkant van de voettreden verwijderen + vochtig reinigen
Overgangsinrichting: zichtbaar vuil verwijderen
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