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Wielkopowierzchniowy
problem

Myśląc o sprzątaniu obiektów wielkopowierzchniowych od razu
mamy przed oczami maszyny szorująco – zbierające przemierzające korytarze galerii handlowych czy też sprzątające hale dworcowe. Nic dziwnego, bo do wyczyszczenia dużej otwartej przestrzeni sprawdzą się one najlepiej. Problem pojawia się z trudno
dostępnymi, wąskimi, przestrzeniami w takich pomieszczeniach
jak szatnie, sauny dla sportowców, toalety itp. gdzie zastosowanie takiego sprzętu jest niemożliwe lub wręcz niebezpieczne dla
majątku klienta. Są to sytuacje, w których dotychczas stosowane
systemy nie stanowią wystarczającego rozwiązania. Potrzeba
zatem zmiany technologii, na taką, która rzeczywiście jest skuteczna i przynosi pożądane oszczędności.
Grzechy główne branży utrzymania
czystości
Większość firm sprzątających sięga w takiej sytuacji po wózek serwisowy, najczęściej wiadro z mopem, i to w najlepszym wypadku. Często zdarza się,
że jeśli mamy miejsca takie, do których nie dotrze
duże urządzenie szorująco – zbierające (popularnie
zwane szorowarką) to są one po prostu pomijane.
Skuteczne technologie konserwacji dużych, otwartych przestrzeni są ogólnie dostępne. Ale co zrobić
z brudną toaletą, przez którą w trakcie godziny przechodzi około 1000 osób (wliczając w to zwiększony
ruch w trakcie przerw)? Biorąc pod uwagę, że zazwyczaj na obiekcie jest więcej niż jedno pomieszczenie sanitarne, okazuje się to ogromnym problemem. Stosuje się tutaj działanie po najmniejszej linii
oporu. Większość firm sprzątających, w tym momencie stosuje jedynie połowiczne rozwiązanie. To
znaczy wyposaża nieprzeszkolonych pracowników
w nieskuteczny sprzęt, którym najczęściej są mopy.
Stanowią one największe zło, na które może zdecydować się firma sprzątająca podczas wykonywania
usług na obiekcie. Zamiast usuwać, rozcierają urynę po pomieszczeniu, powodują rozprzestrzenianie
się zanieczyszczeń (stosuje się ciągle tą samą brudną
wodę), a „oszczędności” wynikające z ich zastosowania są jedynie pozorne. Co z tego, że wprowadza
się systemy dwuwiaderkowe, jeśli na palcach jednej
ręki można policzyć sytuacje gdy są one poprawnie
stosowane. Zazwyczaj do jednego zbiornika wlewa

się wodę ze środkiem chemicznym (wlanym, bo nie
można nazwać tego dozowaniem, na zasadzie tzw.
trzech chluśnięć) do drugiego natomiast większość
pracowników wkłada materiały eksploatacyjne takie jak ścierki, papier toaletowy, środki chemiczne,
a nieraz i rzeczy zupełnie niezwiązane z wykonywanymi czynnościami. I znów mamy sytuacje, gdzie
niby założenia były właściwe – oficjalnie będziemy stosować system zapewniający lepszą jakość,
a w rzeczywistości pracownicy i tak robią co chcą.
I jak w takiej sytuacji można mówić o jakiejkolwiek
technologii sprzątania? Błędów i zaniedbań podczas
sprzątania dużych obiektów jest mnóstwo np. stosowanie niewłaściwej chemii, przedozowanie lub mycie bez środka myjącego to tylko niektóre z nich.
Ale sytuacja ta nie jest jednostronna, nie tylko firmy sprzątające mają niedociągnięcia na sumieniu,
również klienci oczekują od wykonawcy, że za bezcen będzie wykonywał wszystkie operacje z zakresu
sprzątania jakie tylko są możliwe. Często w trakcie
trwania kontraktu, klient dodaje kolejne czynności,
które nie są uwzględnione w pierwotnej umowie
oraz nie zostaje podpisany suplement je uwzględniający. Bo jakoś to będzie. Takie podejście często
doprowadza do tego, że kontrakt jest zrywany przez
jedną ze stron. Tego typu roszczenia wynikają zazwyczaj z niewiedzy klientów, nie zdają sobie oni
sprawy z tego jak wymagające jest sprzątanie profesjonalne. Uważają to za rzecz błahą. Jak surowe regulacje odnośnie czystości wprowadzone są na ich
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obiekcie dowiadują się dopiero przy zatrudnianiu
firmy sprzątającej. A obecnie coraz częściej obiekty
wielkopowierzchniowe mają określone standardy
czystości, które wymagają od ich zarządców utrzymania odpowiedniego poziomu. Sytuacja taka ma
miejsce na przykład na dworcach kolejowych klasy
Premium opisanych w Księdze Standardów Utrzymania Czystości Stacji Kolejowych.
Po pierwsze technologia!
Co zatem można zrobić aby zmienić zaistniałą sytuację? Zdaję sobie sprawę, że niekiedy mimo szczerych chęci, firmy sprzątające nie
mają wyjścia, biorąc pod uwagę te rozwiązania,
które były obecne na polskim rynku do tej pory.
Zastosowanie nowoczesnych technologii wydaje się
w tej sytuacji najlepszą alternatywą. Zapewne zaraz
ktoś powie, że ani firm sprzątających nie stać na ich
zakup, ani klienta na zapłacenie za droższą usługę (co
swoją drogą często nie jest prawdą). Od niedawna
jednak dostępne są w Polsce amerykańskie systemy
natryskowo – odsysające do bezdotykowego sprzątania (no-touch spray’n’vac systems) oraz dozująco
– odsysające z możliwością dowolnej konfiguracji
poszczególnych elementów, do utrzymania czystości
takich miejsc jak toalety, szatnie, korytarze, kuchnie, stołówki i nie tylko. Obiekty wielkopowierzchniowe są wymagające ze względu na duży obszar,
który musi być sprzątnięty, oraz na różnorodne
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powierzchnie i miejsca, które wymagają sprzętu innego niż ten stosowany standardowo. W przypadku
opisywanego systemu natryskowo – odsysającego
nie ma konieczności zakupu kompletnego, nowego
urządzenia o wąskiej specjalizacji. W wersji standardowej system ten zastępuje wiele innych urządzeń.
Jest tak, ponieważ w ich skład w podstawowej wersji
wchodzi odkurzacz na mokro o pojemności zbiornika na brudną wodę od 30 do 72 litrów (zależnie
od wybranego modelu) oraz urządzenie do podawania wody pod ciśnieniem 34,5 bar – bezpieczne dla
wykończeń wewnątrz obiektu. System posiada osobny zbiornik na wodę czystą o pojemnościach 45, 64
lub 80 litrów. Takie właściwości jak długie węże zarówno odsysające (od 14 do 23 m) jak i natryskowe
(od 14 do 23 m) podnoszą funkcjonalność tych systemów ponieważ dzięki dużemu promieniowi działania, można zastosować je na większej powierzchni.
Tego typu systemy można rozbudować o szereg
dodatkowych funkcji takich jak pranie ekstrakcyjne wykładzin dywanowych, pranie tapicerki czy
odkurzanie na sucho. Z omawianymi systemami
kompatybilnych jest wiele szczotek umożliwiających np. czyszczenie mat wejściowych (szczególnie przydatne w okresie jesienno – zimowym gdy
dochodzi do ich przemaczania) oraz sprzątanie
szerokimi pasami dużych powierzchni. Dzięki możliwości podłączenia, wyjątkowych ssawek
z zamontowanymi dyszami (płaską i rotacyjną)
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możliwe jest dużo sprawniejsze czyszczenie trudnych miejsc jak fugi i listwy przypodłogowe.
System dozująco-odsysający z możliwością dowolnej
konfiguracji poszczególnych elementów sprawdzi się
dla mniejszych firm o określonym budżecie, które
nie mogą pozwolić sobie na generowanie wysokich
kosztów przy zakupie nowego sprzętu. Posiada on
niemal wszystkie funkcje systemu natryskowo – odsysającego z możliwością zakupu osobno poszczególnych części w miarę potrzeb i dostępnych środków.
Wiedza na wagę złota
Koszt związany z zatrudnieniem pracownika to
nie tylko jego wynagrodzenie. Koszty pracy związany
jest również z jego przeszkoleniem w zakresie obsługi
danego urządzenia. Aby uzyskać oszczędności w tym
obszarze należy decydować się na systemy proste
w obsłudze, ale jednocześnie takie, które zapewnią
odpowiedni standard czystości. Dzięki temu konieczność przeprowadzania szkolenia jest minimalna (jedynie z podstaw pracy systemu), dodatkową zaletą
jest niższy koszt serwisowania tego typu urządzeń.
Systemem takim, który nie wymaga wielogodzinnego przeszkolenia jest system natryskowo – odsysający.
Praca nim jest niemal intuicyjna, podstawowe kroki
zawarte są w prostej procedurze obejmującej naniesienie roztworu czyszczącego, mechaniczne czyszczenie bardziej uporczywych zanieczyszczeń, spłukanie
czystą wodą pod ciśnieniem, a na końcu odessanie
zabrudzeń i płynu. Ta powtarzalna w każdym systemie procedura pozwala stworzyć dopasowany
do danego obiektu plan pracy. Można dzięki niemu
skoordynować wiele grup sprzątających obiekt i odpowiednio rozdzielić środki, którymi dysponujemy.
Konkretnie określony czas potrzebny na sprzątnięcie
pojedynczego punktu sanitarnego (lub dowolnego
innego elementu na obiekcie) pozwala precyzyjnie
wyliczyć ilość środka chemicznego potrzebną w danej
sytuacji oraz czas potrzebny na sprzątanie. Przykładowo na umycie pisuaru potrzeba jedynie 22 sekund.
Jak wiadomo czas to pieniądz, szczególnie w dzisiejszych czasach. Ma on bezpośredni związek z wydajnością pracownika i całego procesu sprzątania. Im
szybciej można sprzątnąć jedną toaletę, tym więcej pomieszczeń sprzątnie jeden pracownik w trakcie swojej
zmiany. Co w rezultacie pozwoli na zmniejszenie ilości
etatów. A to przekłada się bezpośrednio na oszczędność dla wykonawcy, często w znacznej wysokości.
Jasno określona, PROSTA procedura pozwala również na uniknięcie jeszcze jednego czynnika
generującego koszty. Mianowicie chodzi o konieczność naprawy lub wypłaty odszkodowania za zniszczone mienie klienta. Często zdarza się, że dochodzi do zniszczeń z powodu błędnego użycia środka
chemicznego lub nieumiejętnej pracy urządzeniem.
Systemy natryskowo – odsysające mają wbudowane

rozwiązanie do automatycznego dozowania środka
chemicznego, które może być ustawione wcześniej
zależnie od tego co zostało zaplanowane na dany
dzień. Sprzątanie bez środka chemicznego ma sens
tylko przy odpowiednio wybranej technologii, a nie
w momencie gdy wynika z wyczerpania limitu zużycia przyznanego na dany miesiąc.
Tajemnica poliszynela
Ogólnie znaną prawdą, o której nie mówi się otwarcie jest to, że firma sprzątająca udaje, że sprząta, a klient
udaje, że płaci. Koszty wykonywania usług z zakresu
sprzątania na obiektach wielkopowierzchniowych
są istotną kwestią w naszej branży. Warto zatem poszukać takich rozwiązań, które będą w stanie pomóc
w tym trudnym problemie.
Jak widać na powyższym przykładzie istnieją
na polskim rynku systemy, gwarantujące wysoką
jakość wykonanej usługi, które mogą być rozwiązaniem umożliwiającym obniżenie w znaczący sposób
kosztów z jakimi borykają się firmy sprzątające. Są
nim na przykład amerykańskie systemy natryskowo
– odsysające do bezdotykowego sprzątania oraz dozująco – odsysające z możliwością dowolnej konfiguracji poszczególnych elementów.
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