Чек-лист «По-моніковськи чисто»
ПЕРЕДПОКІЙ

КУХНЯ

СПАЛЬНЯ

 Протерти лампи та абажури

 Відчинити вікна

 Відчинити вікна

 Протерти стіни, двері, дверні
ручки

 Протерти лампи та абажури

 Протерти лампи та абажури

 Випрати фіранки та штори

 Пропилососити м’які меблі

 Помити вікна, віконні рами та
підвіконня

 Протерти меблі, в тому числі
декоративні предмети

 Протерти стіни, двері, дверні
ручки

 Декоративні подушки та
покривала випрати
 Матраци пропилососити і
перевернути

 Протерти дзеркало

 Навести лад в холодильнику та
морозильнику. Протерти полиці,
викинути зіпсовані продукти.

 Навести лад у шафі з
верхнім одягом і взуттям

 Помити холодильник всередині
та ззовні

 ______________________________

 Пропилососити і помити підлогу
під холодильником

 Пропилососити та помити
підлогу
 Почистити (або взагалі
замінити) килимок біля дверей
 Пропилососити та помити
підлогу перед вхідними
дверима

 ______________________________

 Протерти задню стінку
холодильника

 Випрати або замінити
шторку для душу

 Для кожної шафки та шухляди:
витягнути речі, помити всередині
та назовні. Речі з шухляд
почистити, позбутися непотрібних,
акуратно покласти назад у
шухлядки

 Протерти дзеркало

 Протерти побутові прилади

 Помити стіни, двері, дверні
ручки

 Помити плиту і духову шафу

ВАННА
 Протерти лампи та абажури

 Для всіх шаф і шухляд:
витягнути речі, помити
зсередини і ззовні, серед речей
навести лад, позбутися тих, в
яких сплив термін придатності
 Почистити раковину, ванну,
душову кабіну
 Почистити унітаз ззовні та
всередині
 Сидіння та кришку для
унітазу помити з обох боків
 Крани і душ відчистити від
вапняного нальоту

 Навести лад у шафі для
продуктів, викинути ті, в яких
сплив термін придатності
 Почистити від накипу чайник
 Протерти кухонні столи
 Почистити раковину і кран
 Пропилососити та помити
підлогу
 Почистити дошки для
нарізання
 Наточити ножі
 __________________________________
 __________________________________

 Помити вікна, віконні рами та
підвіконня
 Випрати фіранки та штори
 Пропилососити килими
 Пропилососити та вимити
підлогу
 Навести лад у шафі для одягу
 Почистити захисні сітки на
вікнах
 _________________________________
 _________________________________

ВІТАЛЬНЯ
 Відчинити вікна
 Випрати фіранки та штори
 Вимити вікна, віконні рами та
підвіконня
 Протерти всі меблі
 Натерти дерев’яні меблі
поліролем
 Пропилососити м’які меблі
 Протерти стіни, декоративні
предмети, в тому числі настінні
 Пропилососити (витрусити,
почистити) килим і під килимом

 Почистити вентиляційний
отвір і фільтр

 Пропилососити та помити
підлогу

 Пропилососити та помити
підлогу

 Навести лад на книжкових
полицях та у всіх шафах

 Килимки випрати (якщо
прийшов час, замінити на нові)

 Протерти телевізор та іншу
електроніку

 Помити пральну машину
зсередини і ззовні

 Повикидати старі журнали

 ______________________________
 ______________________________

 ______________________________
 ______________________________

