VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

daglig erhvervsrengøring for F/I
Du får viden om rengøringsmidler,
rengøringsklude, redskaber og maskiner
til daglig erhvervsrengøring. Du får også
kendskab til service, planlægning og
sikkerhed i rengøringsbranchen.
Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere med
anden etnisk baggrund end dansk, som arbejder med rengøring
eller som ønsker at arbejde med rengøring.

Mål
Deltageren kan under vejledning læse og forstå en arbejdsplan
samt udføre daglig og ugentlig erhvervsrengøring, herunder:
- Vælge og dosere rengøringsmidler til rengøring af forskellige
lokale- og materialetyper ud fra midlerneshovedgrupper og
hensynet til miljøpåvirkning.
- Bruge de mest almindelige rengøringsvogne og forskellige
redskaber dvs. småredskaber, tør-, fugtig- ogvådmopper,
svampe samt rengøringsklude såvel en-gangs som flergangs til rengøring af forskelligelokale- og materialetyper.
- Bruge forskellige maskiner, der anvendes ved daglig og
ugentlig erhvervsrengøring f.eks. støvsugere, gulvvaskemaskiner, damprensere og skumrengøringssystemer.
- Bruge kroppen arbejdsteknisk hensigtsmæssigt, ud fra
kendskab til kroppens opbygning.
- Planlægge arbejdet, så det belaster kroppen mindst muligt.
- Arbejde ud fra viden om både almindelig sikkerhed på
en arbejdsplads bl.a. kende til flugtveje og ved atbruge
sikkerhedsudstyr som f.eks. handsker, briller og masker.Kende til hverdagsførstehjælp, hvis skaden sker, f.eks. kende
til indholdet i en førstehjælpskasse,herunder plaster og
øjenskylleflasker.
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- Deltageren får kendskab til hygiejniske rengøringsmetoder.
Herunder kendskab til mikroorganismer samt smittekilder/
smitteveje og hvordan smitte og gensmitte kan begrænses
med rengøringsmetoder, der er hygiejniske.
- Deltageren får også kendskab til personlig hygiejne
herunder:- Vækstbetingelser for mikroorganismer dvs.
bakterier, svampe og virus.
- Hygiejniske rengøringsmetoder, fra rent mod urent,
forfugtede klude/mopper mm.
- Personlig hygiejne herunder ren uniform/arbejdsbeklædning
og hvordan kroppen holdes ren - ikke mindst vask af hænder
og hånddesinfektion samt om almindelige produkter som
hårshampoo, håndcreme, -sæbe og -desinfektion.
- Deltageren får kendskab til, hvordan der ydes en god service
over for kunden, og hvad der i øvrigt har betydning for, at
kunden får den gode serviceoplevelse. Det handler bl.a. om
god kommunikation og brug af sproget.

Pris
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag.
Mulighed for VEU-godtgørelse.

Varighed
20 dage.

Kursussted
Tradium, Vester Alle 26, 8900 Randers C.

Yderligere information
Kontakt kursussekretær Pia Hornbæk Larsen på T 8711 8512
eller pila@tradium.dk for at høre mere.

