
Na het zien van de instructievideo testen wij, als HEMA, uw opgedane kennis over de juiste toepassing van
schoonmaak- en desinfectietechnieken en andere HACCP eisen.

Naam:

Afdeling:

Des en Rein, het geel gekleurde middel desinfecteert en maakt schoon in 1 handeling, mits toegepast
met o.a. de juiste inwerktijd.
Deze inwerktijd bedraagt:

maximaal 5 minuten

5 - 10 minuten

minimaal 3 minuten

15 - 39 minuten

Na de juiste inwerktijd wordt het losgeborstelde restvuil nagespoeld met:

een gele wegwerp sopdoek

een microvezeldoek

gele afwasborstel

schoon water en een gele sopdoek

Na het spoelen zijn er 2 goede droogmethodes, waardoor bacteriegroei tot een minimum wordt 
beperkt.
Deze methodes zijn:

met papier en een droge theedoek

microvezel en theedoek

papier en aan de lucht

gele sopdoek en papier

De gele sprayflacon  voorzien van gele foamkop met de Des en Rein-oplossing dient:

dagelijks ververst te worden

elke 24 uur ververst te worden

elke 48 uur ververst te worden

gewoon opgebruikt te worden

De juiste dosering in de sprayflacons geeft een juist schoonmaakresultaat. De dosering voor de 4
kleuren sprayflacons, compleet gevuld met koud water, is bij zowel geel, groen, blauw en rood:

1x doseerpomp indrukken

2x doseerpomp indrukken

3x doseerpomp indrukken

4x doseerpomp indrukken
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De gele wegwerp sopdoek maakt niet echt goed schoon. Om de hygiëne te waarborgen mag deze
doek maximaal:

1 dag gebruikt worden

1 etmaal gebruikt worden

1 dagdeel gebruikt worden

eenmalig gebruikt worden

De vaatwasmachine in de Lunch Coffeeshop werkt optimaal bij de juiste bedrijfstemperatuur. Controleer
deze wekelijks, direct na een wasbeurt!
De ideale bedrijfstemperatuur bedraagt:

40 - 50˚C

50 - 55˚C

60 - 65˚C

70 - 80˚C

De alcoholdoekjes, ook wel foodwipes genoemd, desinfecteren een glad oppervlak en dienen daarom als
volgt gebruikt te worden:

2 maal per 2 objecten

1 maal per object, direct na gebruik Thermalite Thermometer

1 maal per 2 objecten, direct na gebruik Thermalite Thermometer

1 maal per dag per object

Hieronder volgen nog enkele stellingen, kruis aan waar of niet waar:
waar niet waar

9. Hoe meer schoonmaakmiddel we gebruiken, des te beter het schoon zal worden

10. De schrobmachine vullen met heet water maakt de vloer beter schoon

11. Een schoonmaakproduct dat lekker ruikt kan prima gebruikt worden op de gebakafdeling

12. Schoonmaken met veel water is altijd beter

13. Schoonmaakchecklisten invullen is tijdrovend en doen we daarom 1x per week

14. Met alles elke dag heel goed schoonmaken is alles hygiënisch onder controle

15. Ik heb op de schoonmaakposter gezien hoe ik mijn handen goed schoon kan wassen

16. Ik heb op de schoonmaakposter gezien hoe ik objecten snel en streeploos schoon maak

Het doel van deze test is om u bewust te maken van het belang van de juiste schoonmaak- en desinfectie-
technieken.
Zo voldoet u op dit gebied in ieder geval aan de HACCP regels.

17. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Dit betekent:

hygiënisch schoonmaaksysteem

alle afdelingen moeten controlelijsten gebruiken

temperaturen registratie systeem

pakket eisen ten behoeve van voedselveiligheid

Na het invullen van deze lijst kunt u deze overhandigen aan uw afdelingshoofd of filiaalmanager.

Deze zal u op de hoogte brengen van uw testresultaten.
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