
Odnieś rzeczy, które nie są na stałe w łazience: ubrania, makeup, zapasowe akcesoria.

Zapal zapachową świeczkę/uzupełnij dyfuzor zapachowy.

Wyrzuć rzeczy zepsute lub wykończone.

Opróżnij kosz.

Wrzuć ręczniki i dywanik łazienkowy do prania.

Przełóż wszystkie luźne rzeczy w jedno miejsce (np. do pudełka).

Wlej środek do mycia toalety. Spryskaj szyby prysznica płynem.

Przetrzyj płytki na ścianach i odkurz pajęczyny na suficie.

Przetrzyj mokrą szmatką klamkę, uchwyt na ręcznik/papier, światła, kaloryfer.

Umyj kratkę wentylacyjną.

Umyj prysznic.

Umyj wannę i armaturę przy wannie.

Umyj toaletę z zewnątrz do wewnąrz.

Oczyść pojemnik na szczotkę do toalety.

Przetrzyj mokrą szmatką wszystkie powierzchnie płaskie: blaty i parapety.

Umyj lustro.

Umyj zlew i armaturę przy zlewie.

Poukładaj rzeczy w szafce łazienkowej i pozbądź się niepotrzebnych.

Przetrzyj z kurzu luźne przedmioty z pudełka i ustaw je na miejsce.

Uzupełnij zapas papieru toaletowego, mydła, żelu, pasty do zębów,

środków higienicznych i dyfuzora z zapachem.

Rozłóż świeże ręczniki i dywanik.

Umyj podłogę.

Checklista
sprzątania łazienki
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Odnieś rzeczy, które nie są na stałe w kuchni: pocztę, ubrania, książki, zabawki.

Zapal zapachową świeczkę/uzupełnij dyfuzor zapachowy.

Umyj i osusz naczynia.

Oczyść blaty odkładając rzeczy na miejsce lub chwilowo na podłogę. Zetrzyj z nich

kurz i zabrudzenia.

Uporządkuj lodówkę i pozbądź się przeterminowanego/zepsutego jedzenia.

Przejrzyj mokrą szmatką szafki i szuflady kuchenne. Pozbądź się niepotrzebnych

rzeczy, zetrzyj kurze i okruszki, poukładaj pozostałe przedmioty.

Przetrzyj mokrą szmatką kuchenne sprzęty.

Odkurz górę szafek i pajęczyny na suficie.

Przetrzyj lampy, włączniki, kontakty, klamki.

Przetrzyj fronty szafek.

Umyj kuchenkę.

Umyj piekarnik.

Umyj okap.

Umyj kuchenne okno.

Wyszoruj i osusz zlew oraz osuszacz.

Odkurz podłogę i listwy przypodłogowe.

Wynieś śmieci i wymień worek. Przetrzyj kosz na śmieci.

Umyj podłogę.

Checklista
sprzątania kuchni
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Odnieś rzeczy, które nie są na stałe w sypialni: naczynia, książki, akcesoria,ubrania.

Zapal zapachową świeczkę/uzupełnij dyfuzor zapachowy.

Przełóż wszystkie luźne rzeczy w jedno miejsce (np. do pudełka).

Zdejmij zasłony i wrzuć je na szybkie pranie.

Zdejmij poszewki i prześcieradło do prania i przenieś pościel do innego pokoju na

czas sprzątania.

Przetrzyj szyby i lustra.

Zetrzyj kurze ze stolików nocnych, komód, szaf i ramy łóżka, parapetów.

Przetrzyj mokrą szmatką klamkę, karnisz, lampy, listwy przypodłogowe.

Odkurz materac (odwróć go na drugą stronę).

Wytrzep dywaniki.

Odkurz dywan.

Oblecz pościel i prześcieradło.

Powieś wyprane zasłony.

Przetrzyj z kurzu luźne przedmioty z pudełka i ustaw je na miejsce.

Umyj podłogę.

Wstaw zdjętą pościel (i koce) do prania.

Checklista
sprzątania sypialni
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Odnieś rzeczy, które nie są na stałe w pokoju dziennym: naczynia,

akcesoria, ubrania, gadżety.

Zapal zapachową świeczkę/uzupełnij dyfuzor zapachowy.

Wrzuć do prania wszystkie tekstylia: obrusy, serwety, poduszki, koce.

Przełóż wszystkie luźne rzeczy w jedno miejsce (np. do pudełka).

Odkurz meble tapicerowane: krzesła, sofy.

Odkurz płaskie powierzchnie: półki, blaty, stoły, parapety.

Przetrzyj mokrą szmatką sprzęty RTV.

Przetrzyj mokrą szmatką klamki, lampy, kontakty, włączniki, 

karnisze, listwy przypodłogowe.

Odkurz podłogę.

Umyj podłogę.

Rozwieś pranie.

Po wyschnięciu podłogi rozłóż świeże tekstylia: obrus, poduszki, koce.

Checklista
sprzątania salonu
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