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Prosedur Pembersihan Kawasan Umum Pejabat 
அலுவலக பொது வளாக துப்புரவு முறைகள்



Penyediaan Sebelum Kerja di Stor Sebelum Pembersihan
துப்பரவுப் பணிகளுக்கு முன்னதாக கிடங்கில் (Store)
மேற்கொள்ளப்படவேண்டிய முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள்

1

• PPE yang bersesuaian 
  termasuk sarung tangan 
  pelindung (apabila 
  mengendalikan cecair 
  pencuci) dan kasut yang 
  bertutup  
• 

• Pemutus Litar Kebocoran 
  Bumi (ELCB) (disyorkan)
• 

1

2
Check List

Glove

Broom

Dust Pan
Safety 
Signage
Mop

• Pakai Peralatan Perlindungan Peribadi 
  (PPE) yang bersesuaian sebelum 
  memulakan kerja  

• Periksa keadaan perkakas dan
  peralatan pekerja 
• Jika berkenaan, pastikan kapasiti 
  mencukupi di dalam beg sampah 
  pembersih vakum 
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Cleaning
Chemical

Mopping
Solution

Sanitizer

பாதுகாப்புக் 
கையுறைகள் 
இரசாயணப் (Chemical) 
பொருட்களைக் 
கையாளும் போது), 
சீருடை, முறையான 
காலணிகள் 
முதலானவை 
உள்ளிட்ட தனிநபர் 
பாதுகாப்புக் 
கவசங்கள்

நிலவொழுக்கு 
சுற்றவழிப் பிரிகலன் 
(Earth Leakage Circuit 
Breaker) 
(பரிந்துரைக்கப்பட்டது)

• பணிகளைத் தொடங்கும் முன்னர், 
ஏற்புடைய தனிநபர் பாதுகாப்புக் 
கவசங்களை அணிந்துகொள்ளவும்

• பணிக்குத் தேவையான கருவிகள்,  
 சாதனங்கள் ஆகியவற்றின் நிலையை 
 சரிபார்த்துக்கொள்ளவும் 
• ஏற்புடையதாக இருக்கும் பட்சத்தில், 
 வெற்றிட உறிஞ்சியின் (Vacuum Cleaner)  
 தூசுப் பையில் போதுமான
 கொள்ளளவு  (capacity) இருப்பதை உறுதி
 செய்துகொள்ளவும்.   

தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

PeneranganLangkah முறை விளக்கம்



Pemeriksaan Sebelum Kerja2

1

2

  

Pamerkan papan tanda keselamatan di 
kawasan kerja
பணிக்கு உரிய இடத்தில், பாதுகாப்பு 
விளம்பரப் பலகைகளை வைக்கவும்

Kenal pasti sebarang kemungkinan bahaya 
atau risiko di kawasan kerja
பணிக்கு உரிய இடங்களில் 
இருக்கக்கூடிய இடையூறுகளையும் 
இடர்ப்பாடுகளையும் அடையாளம் 
காணவும் 

3 Periksa sebarang kerosakan dan laporkan 
kerosakan (jika ada) kepada penyelia 
சேதம் குறித்த பரிசோதனைகளை 
மேற்கொண்டு, அவற்றை 
மேற்பார்வையாளரிடம் அறிக்கை வடிவில் 
சமர்ப்பிக்கவும் (ஏதேனும் இருப்பின்)

4 Kenal pasti lokasi tumpahan, kesan kotoran dan 
lain-lain 
சிதறல்கள், கறைகள் முதலானவை 
இடம்பெற்றுள்ள இடங்களை அடையாளம் 
காணவும்

• Papan tanda keselamatan
• 

• Kertas penyerap
• உறிஞ்சித் தாள் பொருள்

• Kain pembersih berwarna 
   putih
• வெண்ணிறத் துப்புரவுத் 
துணிகள்

• Botol penyembur air
• நீரைத் தெளிப்பதற்கான 
புட்டி (Bottle)

• Cecair pencuci (neutral - 
   biasanya jenis berkod warna
   hijau)
• சுத்தப்படுத்துவதற்கான  
 இரசாயணப் (Chemical) பொருள் 
 (கார அமில சமநிலை – 
 பொதுவாக பச்சை நிறக் 
 குறியீட்டைக் கொண்டிருக்கும்)

CAUTION

 CLEANING 
IN PROGRESS

!
CAUTION

 CLEANING 
IN PROGRESS

!

Supervisor

Cleaning
Chemical

HIGH
VOLTAGE

தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

PeneranganLangkah முறை விளக்கம்

துப்புரவுப் பணிகளுக்கு முன்னதான பரிசோதனை 
நடவடிக்கைகள்

பாதுகாப்பு விளம்பரப் 
பலகை



• Papan tanda keselamatan
• 

• Kertas penyerap
• உறிஞ்சித் தாள் பொருள்

• Kain pembersih berwarna 
   putih
• வெண்ணிறத் துப்புரவுத் 
துணிகள்

• Botol penyembur air
• நீரைத் தெளிப்பதற்கான 
புட்டி (Bottle)

• Cecair pencuci (neutral - 
   biasanya jenis berkod warna
   hijau)
• சுத்தப்படுத்துவதற்கான  
 இரசாயணப் (Chemical) பொருள் 
 (கார அமில சமநிலை – 
 பொதுவாக பச்சை நிறக் 
 குறியீட்டைக் கொண்டிருக்கும்)

CAUTION
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Cleaning
Chemical

பாதுகாப்பு விளம்பரப் 
பலகை

Pemeriksaan Sebelum Kerja (Sambungan)2 
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7

  

Bersihkan tumpahan menggunakan  kertas penyerap
உறிஞ்சித் தாள் பொருள் கொண்டு அவற்றை 
அகற்றவும்

• Sembur air dan gunakan kain pembersih berwarna
  putih untuk membersihkan tumpahan atau kesan
  kotoran dalam gerakan membulat sehingga   
  dibersihkan  sepenuhnya
• Ulang langkah 5-7 untuk membersihkan tumpahan
   dan kesan kotoran lain 
• சிதறல் அல்லது கரை முழுமையாக 
அகற்றப்படும் வரையில், தண்ணீரைத் தெளித்து, 
வெண்ணிறத் துப்புரவுத் துணிகளைக் 
கொண்டு அழுத்தவும்
• உணவுப் பொருளறையில் காணப்படும் இதர 
சிதறல்களையும் கரைகளையும் அகற்றும் 
பொருட்டு, நடவடிக்கைகள் 5 முதல் 7 வரை 
தொடர்ந்து செய்து வரவும்

8 Bagi membersihkan kesan kotoran dan tumpahan di atas 
permaidani, rujuk pada Turutan 3 di dalam panduan 
bergambar untuk Pembersihan Kawasan Pejabat
கம்பளங்களில் உள்ள சிதறல்களையும் 
கறைகளையும் அகற்றும் பொருட்டு, அலுவலக 
வளாக துப்புரவுக்கான சித்திரக் கையேட்டின் 
முறை 3-யைப் பார்க்கவும்

Sembur cecair pencuci ke atas tumpahan atau kesan 
kotoran pada lantai
சுத்தப்படுத்துவதற்கான இரசாயணப் (Chemical) 
பொருளை, தரையில் படிந்துள்ள சிதறல்கள் 
அல்லது கறைகள் மீது தெளிக்கவும்

தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

PeneranganLangkah முறை விளக்கம்

துப்புரவுப் பணிகளுக்கு முன்னதான பரிசோதனை 
நடவடிக்கைகள் (தொடர்ச்சி)



• Mop 
  pengelap
• 

• Tadahan
  Sampah
• 

• Nota: Mula mengemop lantai dari perimeter
  luar, pergi ke seluruh kawasan bermula dari 
  satu penjuru ke penjuru yang lain dalam 
  gerakan pusingan menyapu
• 

தூசுத் 
துடைப்ப
ான் (Dust 
Mop)

தூசுத் 
தட்டு 
(Dust Pan)

• Penyapu
• துடை
ப்பம்

• Tong Sampah
• குப்பைத் 
தொட்டி 

குறிப்பு: வெளிப்புறத்திலிருந்து, 
ஒரு மூலையிலிருந்து இன்னொரு 
மூலை வரை தூசுத் 
துடைப்பானைக் (Mop) கொண்டு 
துப்புரவுப் பணிகளை 
மேற்கொள்ளவும்.   

Mengemop Lantai 3

2

1

  

Tolak mop pengelap berhampiran tepi 
lorong di mana mungkin 
மூலை முடுக்குகளின் அருகில் 
(கூடுமான வரையில்), தூசுத் 
துடைப்பான் (Dust Mop) அழுத்தவும்

Tarik dan goyangkan kepala mop atau 
jatuhkan kepala mop ke lantai untuk 
mengekalkan kotoran dan sampah di baha-
gian depan mop
தூசுத் துடைப்பானின் (Dust Mop) 
கீழ்ப்பகுதியை இழுத்து ஆட்டியபடி, 
தரையை நோக்கி அழுத்தவும்.   
அதன்வழி, அழுக்கும் குப்பைகளும் 
துடைப்பத்தின் முன் இருக்கும்.   

4

6

Tolak mop pengelap sambil memegang 
pemegangnya berhampiran dengan perut 
atau bahagian dada pengguna
தூசுத் துடைப்பானின் (Dust Mop) பிடியை 
பயன்படுத்துபவரின் வயிற்றுக்கும் 
நெஞ்சுக்கும் இடைபட்ட பகுதிக்கு அருகே 
பிடித்தபடி, அதனை அழுத்தவும்

3

தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

PeneranganLangkah முறை விளக்கம்

தரையைத் தூசு துடைத்தல் 



• Mop 
  pengelap
• 

• Tadahan
  Sampah
• 

• Nota: Mula mengemop lantai dari perimeter
  luar, pergi ke seluruh kawasan bermula dari 
  satu penjuru ke penjuru yang lain dalam 
  gerakan pusingan menyapu
• 

தூசுத் 
துடைப்ப
ான் (Dust 
Mop)

தூசுத் 
தட்டு 
(Dust Pan)

• Penyapu
• துடை
ப்பம்

• Tong Sampah
• குப்பைத் 
தொட்டி 

குறிப்பு: வெளிப்புறத்திலிருந்து, 
ஒரு மூலையிலிருந்து இன்னொரு 
மூலை வரை தூசுத் 
துடைப்பானைக் (Mop) கொண்டு 
துப்புரவுப் பணிகளை 
மேற்கொள்ளவும்.   

3

1

  

4 Buat pusingan menyapu yang besar dan sapu semula 
di lorong yang bertindih dengan laluan sebelumnya 
kira-kira 6 atau 8 inci  
துடைத்த பகுதியை மீண்டும் துடைக்கும் 
வண்ணம், 6 முதல் 8 அங்குலம் பின் 
நோக்கி தூசுத் துடைப்பானை (Dust Mop) 
செலுத்தவும்  

5
• Gunakan tadahan sampah dan sapu kotoran dan   
   sampah-sampah 
• Ambil perhatian bahagian sudut di mana kotoran 
  dan sampah biasanya berkumpul atau berhimpun
• தூசுத் தட்டையும் (Dust Pan) 
 துடைப்பானையும் (Dust Mop) கொண்டு 
 அழுக்கு, குப்பை ஆகியவற்றைக
 கூட்டவும்.் 
• குப்பையும் அழுக்கும் அதிகம் 
 சேரக்கூடிய மூலைகளில் சிறப்பு கவனம
 செலுத்தவும்.் 
 

6
Buang kandungan tadahan sampah ke dalam bekas 
tong sampah yang sesuai yang dilapik dengan 
pelapik tong sampah
உள் உறை கொண்ட குப்பைத் தொட்டி 
ஒன்றில், தூசுத் தட்டிலிருக்கும் 
அழுக்கையும் குப்பையையும் 
கொட்டவும்.

தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

PeneranganLangkah முறை விளக்கம்

Mengemop Lantai (Sambungan)
தரையைத் தூசு துடைத்தல் (தொடர்ச்சி)்



• Cecair mengemop dengan ciri-ciri 
  pembasi kuman (rujuk spesifikasi 
  produk untuk keserasian pada 
  permukaan pembersihan)

• 
Mopping
Solution சுத்தப்படுத்தும் தன்மைகளைக் 

கொண்ட துப்புரவுத் திரவியம் 
(Mopping Solution) (துப்புரவு 
செய்யப்படவேண்டிய 
பரப்புக்கான திரவியத்தின் 
ஏற்புடைத்தன்மையை அறிய 
அதன் குறிப்புகளைப் 
படிக்கவும்)

• Baldi mengemop berganda
• இரட்டைத் 
துடைப்பானுக்கான (Double 
Mopping) வாளி 

• Mop
• துடைப்பான் (Mop)

Basahkan Lantai Dengan Mop4

2

1

3

  

Celup mop ke dalam baldi merah dan perah mop 
untuk memastikan tiada air menitis
துடைப்பானை (Mop) சிவப்பு நிற 
வாளியில் தாழ்த்தி, பின்னர் பிழியவும்.   
நீர் சிந்தாமல் இருப்பதை 
உறுதிசெய்துகொள்ளவும்

Celup mop ke dalam baldi biru dan perah mop 
untuk memastikan tiada air menitis
துடைப்பானை (Mop) நீல நிற வாளியில் 
தாழ்த்தி, பின்னர் பிழியவும்.   
நீர் சிந்தாமல் இருப்பதை 
உறுதிசெய்துகொள்ளவும்

• Isikan air ke dalam baldi biru (1/2 hingga 3/4 
  penuh) dan baldi merah (1/4 penuh)
• Masukkan 'cecair mengemop' ke dalam baldi 
  biru dan tambahkan dengan jumlah air yang 
  sesuai mengikut spesifikasi pengilang
• நீலம் மற்றும் சிவப்பு நிற வாளிகளில் 
  நீரை நிரப்பிக் கொள்ளவும் (நீல நிற 
  வாளி – அரை முதல் முக்கால் வரை; 
  சிவப்பு நிற வாளி – கால் பகுதி)
• துப்புரவுத் திரவியத்தை (Mopping Solution) 
  நீல நிற வாளியில் சேர்த்து, 
  உற்பத்தியாளரின் குறிப்புக்கேற்ப நீர் 
  சேர்க்கவும்

1/4
1/2- 3/4

Mo
pp

ing
So

lut
ion

தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

PeneranganLangkah முறை விளக்கம்

தரையை ஈரமாக்கித் துடைத்தல்



• Cecair mengemop dengan ciri-ciri 
  pembasi kuman (rujuk spesifikasi 
  produk untuk keserasian pada 
  permukaan pembersihan)

• 
Mopping
Solution சுத்தப்படுத்தும் தன்மைகளைக் 

கொண்ட துப்புரவுத் திரவியம் 
(Mopping Solution) (துப்புரவு 
செய்யப்படவேண்டிய 
பரப்புக்கான திரவியத்தின் 
ஏற்புடைத்தன்மையை அறிய 
அதன் குறிப்புகளைப் 
படிக்கவும்)

• Baldi mengemop berganda
• இரட்டைத் 
துடைப்பானுக்கான (Double 
Mopping) வாளி 

• Mop
• துடைப்பான் (Mop)

4

  

4 Mop  permukaan lantai bahagian demi 
bahagian termasuk bahagian penjuru/tepi 
menggunakan angka '8/S' dan/atau gerakan 
yang bertindih
 
தரைப் பரப்பில் துடைப்பானை (Mop) 
பகுதிவாரியாக ‘8/S’ அசைவுகளின் வழி 
மூலைகள் உள்ளிட்டு ஈரமாக்கவும்.

5 Ulang langkah 2-3 untuk membilas mop bagi 
bahagian lain kawasan kerja  

இன்னொரு பகுதியைத் துப்புரவு 
செய்யும் பொருட்டு, துடைப்பானை (Mop) 
மீண்டும் நனைத்து, நடவடிக்கை 2 முதல் 
3-யை தொடர்ந்து செய்யவும்

தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

PeneranganLangkah முறை விளக்கம்

Basahkan Lantai Dengan Mop (Sambungan)
தரையை ஈரமாக்கித் துடைத்தல் (தொடர்ச்சி)் 



Membersihkan Lif Penumpang5

2

1

3

  

Gunakan kain dan cecair pembasmi kuman untuk 
mengelap  dan membersihkan bahagian dalam lif 
termasuk dinding, cermin (jika ada), bahagian 
dalam pintu dan siling
துணியையும் துப்புரவுத் திரவியத்தையும் 
கொண்டு மின் தூக்கியின்யின் சுவர்கள், 
கண்ணாடிகள் (ஏதேனும் இருப்பின்), கூரை 
உள்ளிட்ட உட்புறத்தை ஈரமாக்கிய வண்ணம், 
துடைத்து துப்புரவு செய்யவும்

Mop  lantai lif  
மின் தூக்கியின் தரையை ஈரமாக்கித் 
துடைக்கவும் 

4
Lap bahagian luar pintu lif dengan cecair pencuci 
dan kain, dan keringkan permukaan dengan sehelai 
kain kering yang lain
துப்புரவு இரசாயணப் (Cleaning Chemical) 
பொருட்கள் மற்றும் துணியைக் கொண்டு மின் 
தூக்கியின் கதவுகளின் வெளிப்புறத்தைத் 
துடைக்கவும்.   பின்னர், உலர்ந்த துணி 
ஒன்றைக் கொண்டு அதன் பரப்புகளை 
உலர்த்தவும்

• Cecair 
  pembasmi 
  kuman
• 

Gunakan cecair pembasmi kuman untuk menge-
lap  panel butang lif, membersihkan sebarang 
habuk, cap jari, noda
சுத்திகரிப்பானைக் கொண்டு மின் தூக்கியின் 
பொத்தான் பலகையை ஈரமாக்கி, அங்கு 
இருக்கக்கூடிய தூசு, விரல் குறிகள் மற்றும் 
கறைகள் ஆகியவற்றை அகற்றவும்

• Cecair 
  mengemop
• 

• Cecair pencuci (neutral - biasanya 
  jenis berkod warna hijau)
• 

• Kain pembersih
• துப்புரவுத் துணி

1 2

3 4

5 6

1 2

3 4

5 6

Mopping
SolutionSanitizer

Sanitizer
Cleaning
Chemical

1 2

3 4

5 6

தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

PeneranganLangkah முறை விளக்கம்

பயணிகளுக்கான மின் தூக்கியைத் துப்புரவு செய்தல்

சுத்திகரி
ப்பான்

• Mop
• துடைப்
பான் 
(Mop)

துடைப்ப
தற்குரிய 
துப்புரவ
ுத் 
திரவியம் 
(Mopping 
Solution)

துப்புரவுக்கான 
இரசாயணப் (Chemical) 
பொருள் (கார அமில 
சமநிலை – பொதுவாக 
பச்சை நிறக் குறியீட்டைக் 
கொண்டிருக்கும்)



Membersihkan Tangga6

• Kain pengelap
• 

• Papan tanda
  keselamatan
• 

CAUTION

 CLEANING 
IN PROGRESS

!

• Mop pengelap
• 

2

1

3

  
Gunakan kain untuk mengelap bahagian dalam dan luar pintu masuk 
bersama-sama dengan engselnya 
துணியைக் கொண்டு, நுழைவாயில் கதவின் இரு 
புறங்களிலும், அவற்றின் கைப்பிடி (handle) அருகே 
துடைக்கவும்

• Gunakan mop pengelap untuk menyapu anak tangga dan lantai
• Ambil perhatian bahagian sudut di mana kotoran dan sampah 
  biasanya berkumpul dan berhimpun
• தூசுத் துடைப்பானைக் (Dust Mop) கொண்டு படிகளையும் 
தரையையும் கூட்டவும்
• குப்பையும் அழுக்கும் அதிகம் சேரக்கூடிய மூலைகளில் 
சிறப்பு கவனம் செலுத்தவும்.

Gunakan kain pengelap untuk mengelap palang
தூசுத் துணியைக் கொண்டு கைப்பிடிகளைத் துடைக்கவும்4

Mop anak tangga dan lantai. Pastikan tangga kering dengan 
sepenuhnya untuk menggelakkan tergelincir  படிகளையும் 
தரையையும் ஈரமாக்கித் துடைப்பக் குஞ்சம் கொண்டு 
துப்புரவு செய்யவும். பிறர் வழுக்கி விழுவதைத் தடுக்கும் 
பொருட்டு, மாடிப்படிகள் முற்றிலுமாக உலர்ந்திருப்பதை 
உறுதி செய்யவும்

5

Simpan papan tanda keselamatan hanya apabila lantai sudah kering
தரை முழுமையாக உலர்ந்த பின்னர் மட்டுமே, 
பாதுகாப்புப் பலகைகளை அகற்றவும்

6

Pamerkan papan tanda keselamatan  
பாதுகாப்பு விளம்பரப் பலகைகளை வைக்கவும்

CAUTIO
N

 CLEANIN
G 

IN
 PROGRESS!

CAUTION

 CLEANING 
IN PROGRESS

!

Mopping
Solution

தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

PeneranganLangkah முறை விளக்கம்

மாடிப்படிகளை சுத்தம் செய்தல்

பாதுகாப்பு 
விளம்பரப் 
பலகை

தூசுத் 
துடைப்பான் 
(Dust Mop)

தூசுத் துணி

• Kain pembersih
• துப்புரவப் 
பணிக்காகப் 
பயன்படுத்தப்பட
ும்  துணி

• Mop
• துடைப்ப
ான் (Mop)

• Cecair
  mengemop
• துடைப்பத
ற்குரிய 
துப்புரவுத் 
திரவியம்



Mengosongkan Tong Sampah Umum7

• Kain pembersih
• துப்புரவுத் துணி

• Cecair pembasmi 
   kuman
• துப்புரவுத் 
திரவியம்

Nota: Barangan besar perlu diratakan/ 
dipecahkan sebelum pelupusan
குறிப்பு: பெரிய பொருட்களை வீசுவதற்கு 
முன்னர், அவற்றை தட்டையாக்கவேண்டும் 
அல்லது உடைக்கவேண்டும்.

• Pengganti pelapik tong sampah
• 

2

3

  

Buang pelapik tong sampah ke dalam beg pelupusan di 
troli perkhidmatan
சேவைத் தள்ளுவண்டியில் உள்ள குப்பைப் 
பையில் குப்பைத் தொட்டியின் உள் உறையை 
வைக்கவும்.

Bersihkan bahagian dalam dan luar tong sampah 
dengan menggunakan cecair pembasmi kuman dan 
kain. Gantikan pelapik tong sampah
துப்புரவுத் திரவியத்தையும் துணியையும் 
கொண்டு, குப்பைத் தொட்டியின் 
உட்புறத்தையும் வெளிப்புறத்தையும் 
தூய்மைப்படுத்தவும்.   புதிய உள் உறையை 
குப்பைத் தொட்டியில் வைக்கவும்.

4 Ulang langkah 1 hingga 3 untuk tong sampah lain yang 
terdapat di dalam kawasan kerja
வேலையிடத்தில் காணப்படும் மற்ற குப்பைத் 
தொட்டிகளைத் துப்புரவு செய்யும் 
பொருட்டு, நடவடிக்கைகள் 1 முதல் 3 வரை 
தொடர்ந்து செய்யவும்

Ikat dan keluarkan pelapik tong sampah daripada tong 
sampah. Pegang pelapik tong sampah selengan dari 
badan untuk mengelakkan terkena objek tajam dalam 
pelapik tong sampah tersebut
குப்பைத் தொட்டிகளில் உள்ள உள் உறைகளை 
அகற்றி, அவற்றை முடிச்சுப் போடவும். உள் 
உறையில் உள்ள கூர்மையான பொருட்கள் 
உடலில் கீறி விடாமல் இருக்கும் பொருட்டு, 
அதனை ஒரு கையளவு தூரத்திலிருந்து 
பிடித்துக்கொள்ளவும்.

1 1

2

2

3

3

Sanitizer

Sanitizer

1

தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

PeneranganLangkah முறை விளக்கம்

குப்பைத் தொட்டிகளைகாலியாக்குதல்

குப்பைத் தொட்டிகளுக்கான புதிய 
உள் உறைகள்



Membaik Pulih Kawasan Kerja8

2

1

3

  

Buangkan bahan sampah dan lupuskan di 
tempat pungutan yang ditetapkan
குப்பைகளை அகற்றி, அவற்றை உரிய 
இடங்களில் அப்புறப்படுத்தவும்

Simpan papan tanda keselamatan hanya setelah 
lantai sudah kering
தரை உலர்ந்த பின்னர், பாதுகாப்புப் பலகையை 
அகற்றவும்

4
Simpan semua perkakas dan peralatan dari 
kawasan kerja
வேலையிடத்தில் இருக்கும் அனைத்துக் 
கருவிகளையும் சாதனங்களையும் அகற்றவும்

Nilai semula kawasan kerja dan periksa untuk 
memastikan kerja telah dilakukan mengikut 
keperluan
வேலையிடத்தை மறுபடியும் சரிபார்த்து, 
துப்புரவுப் பணிகள் ஏற்புடைய அளவில் 
நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றனவா என்பதை 
உறுதிசெய்துகொள்ளவும்

CAUTION

 CLEANING 

IN PROGRESS

!

Check List

1. XXXXX
2. XXXXX
3. XXXXX
4. XXXXX

Done

Collection
Point

தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

PeneranganLangkah முறை விளக்கம்

வேலையிடங்களை பழைய நிலைக்குக் கொண்டு வருதல்



Mengembalikan Perkakas & Peralatan ke Stor
9

2

1

3

  

Tanggalkan sarung tangan. Cuci dan gantung 
sarung tangan agar kering bagi penggunaan 
seterusnya
கையுறைகளை அகற்றவும். அடுத்த 
முறை பயன்படுத்தும் பொருட்டு, 
அவற்றைக் கழுவி காய வைக்கவும்.

Basuh tangan untuk kebersihan diri yang baik
சுய சுகாதாரம் கருதி, கைகளைக் 
கழுவவும்

Bersihkan dan pulangkan troli, perkakas dan 
peralatan ke stor
தள்ளுவண்டி, கருவிகள், சாதனங்கள் 
ஆகியவற்றை சுத்தம் செய்து, கிடங்கில் 
(Store) திருப்பிக் கொடுக்கவும்

STORE

தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

PeneranganLangkah முறை விளக்கம்

கிடங்கில் (Store) கருவிகளையும் சாதனங்களையும் 
திருப்பிக் கொடுத்தல் (Return)



Senarai Peralatan dan Cecair Pencuci 

1

Cecair Pencuci
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan சாதனங்கள்

  

• PPE yang bersesuaian termasuk 
  sarung tangan pelindung (apabila 
  mengendalikan cecair pencuci), 
  pakaian seragam dan kasut yang 
  bertutup
• 

• Pemutus Litar Kebocoran Bumi 
  (ELCB) (disyorkan)
• 

• Papan tanda keselamatan
• 

• Kain pembersih 
  berwarna putih
• 

• Botol 
  penyembur 
   air    
• 

• Cecair pencuci (neutral - biasanya 
   jenis berkod warna hijau)
• 

CAUTION

 CLEANING 
IN PROGRESS

!

• Tong sampah
• 

• Cecair mengemop dengan bahan 
   pembasmi kuman (rujuk spesifikasi 
   produk untuk keserasian pada 
   permukaan yang akan dibersihkan)
• 

• Cecair pembasmi kuman
• 

Mopping
Solution

Sanitizer

Cleaning
Chemical

RED
ON

BLACK
OFF

RESET

TEST

சாதனங்கள் மற்றும் இரசாயணப் (Chemical) பொருட்களின் பட்டியல்

பாதுகாப்புக் கையுறைகள் 
இரசாயணப் (Chemical) 
பொருட்களைக் கையாளும் 
போது), சீருடை, முறையான 
காலணிகள் முதலானவை 
உள்ளிட்ட தனிநபர் பாதுகாப்புக் 
கவசங்கள்

பாதுகாப்பு விளம்பரப் பலகை

நிலவொழுக்கு சுற்றவழிப் 
பிரிகலன் (Earth Leakage Circuit 
Breaker) (பரிந்துரைக்கப்பட்டது)

• Kain pengelap
• தூசுத் துணி

• Kain pembersih
• துப்புரவுத் துணி

• Penyapu
• துடைப்பம்

• Tadahan 
  sampah
• தூசுத் 
தட்டு 
(Dust Pan)

• Mop
• துடைப்ப
ான் (Mop)

• Mop 
  pengelap
• தூசுத் 
துடைப்பான் 
(Dust Mop)

• Kertas penyerap
• உறிஞ்சித் 
தாள் பொருள்

வெண்ணிறத் 
துப்புரவுத் 
துணிகள்

• Baldi mengemop 
  berganda
• இரட்டைத் 
துடைப்பானுக்
கான (Double 
Mopping) வாளி 

நீரைத் 
தெளிப்பதற்க
ான 
புட்டி (Bottle)

குப்பைத் 
தொட்டி 
• Pengganti 
  pelapik tong 
  sampah 
• குப்பைத் 
தொட்டிகள
ுக்கான 
புதிய உள் 
உறைகள்

துப்புரவுத் திரவியம்

சுத்தப்படுத்தும் தன்மைகளைக் 
கொண்ட துப்புரவுத் திரவியம் 
(Mopping Solution) (துப்புரவு 
செய்யப்படவேண்டிய 
பரப்புக்கான திரவியத்தின் 
ஏற்புடைத்தன்மையை அறிய 
அதன் குறிப்புகளைப் 
படிக்கவும்)

துப்புரவுக்கான இரசாயணப் 
(Chemical) பொருள் (கார அமில 
சமநிலை – பொதுவாக பச்சை 
நிறக் குறியீட்டைக் 
கொண்டிருக்கும்)



Singapore Workforce Development
Agency and Programme Partners
for Environmental Cleaning WSQ

Environmental Management
Association of Singapore (EMAS)

Center For Competency- Based Learning & DevelopmentISS Facility Services Pte Ltd Ramky Cleantech Services Pte Ltd

PANDUAN BERGAMBAR INI DIHASILKAN OLEH AGENSI PERSEKITARAN NASIONAL (NEA)
இப்பதிப்பு தேசிய சுற்றுச்சூழல் முகவையால் (NEA) தயாரிக்கப்பட்டது

DENGAN KERJASAMA
பின்வரும் நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்புடன்
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