
Vejledning i slutrengøring ved afrejse.

Alle rengøringsrekvisitter Jomsborg stiller til rådighed, forefindes i rengøringsrummet til venstre 
ved indgangen. I salen i Bjørnebo forefindes kost og fejeblad.

Rengøringsvejledningen som er gældende for alle lokaler på Jomsborg. 
- Gulve i sovesale, spisesal, grupperum, værelser, gange, toilet- og baderum fejes eller støvsuges. 
- Håndvaske / køkkenvaske og toiletter skal rengøres
- Madameposer fjernes fra toiletter
- Madrasser rystes og skal ikke rejses.
- Skabe og papirkurve mm. tømmes
- Møbler sættes på plads og borde aftørres.  
- Bålfad i ankomstrum tømmes efter brug, og bortskaffes på bålpladsen
- Alle vinduer lukkes og haspes. Gardiner skal være trukket fra.
- Opslagstavler skal være rengjorte.

Rengøring i køkkenet.
- Gulvet skal vaskes – brug lidt opvaskemiddel til rengøringen.
- Alle madvarer skal fjernes inden afrejse.
- Afløbrender foran ovn, kipsteger og kølerum rengøres og sier tømmes for affald.
- Rustfri reol i køkkendepot skal rengøres.
- Vaskemaskine og tørretumbler rengøres efter brug.
- Opvaskemaskinen tømmes for vand og affaldsfilter renses. Vigtigt. Maskinen skal slukkes inden  
den tømmes for vand.
- Alle køkkenredskaber og service skal rengøres.
- Termokander til kaffe og te skal være tømte og rengjorte
- Plader og bradepander til ovn skal være rengjorte. 

Følgende køkkenmaskiner og inventar skal kontrolles for rengøring inden afrejse: 
- Køleskab, kølerum og fryser tømmes for mad og rengøres. 
- Kaffemaskine slukkes og kaffefiltre tømmes og rengøres.
- Kartoffelskrællermaskinen rengøres – husk bakken for kartoffelskræller.
- Kartoffelkogeren skal tømmes for vand og rengøres.
- Ovnen, komfur, kipsteger, microbølge ovn rengøres.
- Røremaskinen, pålægsmaskinen, foodprocessor rengøres.

Følgende bedes iagttaget:
- Slukkes fryseren skal døren stå åben.
- Jomsborg har kildesortering, så affald placeres i de respektive containere. 
- Papkasser skal skæres itu inden de lægges i containerne. 
- Henkastet affald på grunden skal fjernes inden afrejse og skraldestativer tømmes.
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