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Prosedur Pembersihan Kawasan Pejabat
அலுவலக வளாக துப்புரவு முறைகள்
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• Pakai Peralatan Perlindungan Peribadi (PPE) 
  yang bersesuaian sebelum memulakan 
  kerja

• 

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

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

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

• Pemutus Litar Kebocoran 
  Bumi (ELCB) (disyorkan)
• 
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Penyediaan Sebelum Kerja di Stor Sebelum Pembersihan1

Penerangan விளக்கம்முறைLangkah 

Check List
Glove

Broom

Dust Pan
Safety 
Signage
Mop Mopping

SolutionCleaning
Chemical

Sanitizer

துப்பரவுப் பணிகளுக்கு முன்னதாக கிடங்கில் (Store) 
மேற்கொள்ளப்படவேண்டிய முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள்

தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

பாதுகாப்புக் 
கையுறைகள் 
(வேதியியல் 
பொருட்களைக் 
கையாளும் போது), 
சீருடை, முறையான 
காலணிகள் 
முதலானவை உள்ளிட்ட 
ஏற்புடைய தனிநபர் 
பாதுகாப்புக் கவசங்கள்
பாதுகாப்பு விளம்பரப் 
பலகை

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

பணிகளைத் தொடங்கும் முன்னர், 
ஏற்புடைய தனிநபர் பாதுகாப்புக் 
கவசங்களை அணிந்துகொள்ளவும்



Pemeriksaan Sebelum Kerja2

PeneranganLangkah

1 Pamerkan papan tanda keselamatan di 
kawasan kerja
பணிக்குரிய இடத்தில், பாதுகாப்பு 
விளம்பரப் பலகைகளை வைக்கவும்

2 Kenal pasti sebarang kemungkinan bahaya 
atau risiko di kawasan kerja
பணிக்குரிய இடங்களில் இருக்கவல்ல 
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 சேதாரங்கள் 
இருக்குமாயின்)

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

CAUTION

 CLEANING 
IN PROGRESS

!

Supervisor

HIGH
VOLTAGE

விளக்கம்முறை
தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

துப்புரவுப் பணிகளுக்கு முன்னதான பரிசோதனை 
நடவடிக்கைகள்

• Papan tanda keselamatan
• 

• Kain pembersih berwarna putih
• 

CAUTION

 CLEANING 
IN PROGRESS

!

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

• Cecair pencuci untuk 
   permaidani
• 

Cleaning
Chemical

Carpet
Cleaning
Chemical

பாதுகாப்பு விளம்பரப் 
பலகை

வெண்ணிறத் 
துப்புரவுத் துணிகள்

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

கம்பளங்களைத் 
துப்புரவு 
செய்வதற்கான 
இரசாயணப் (Chemical) 
பொருள்



Pemeriksaan Sebelum Kerja (sambungan)2

5 • Lakukan ujian tahan luntur warna terlebih 
  dahulu dengan meletakkan air pada kain
  pembersih berwarna putih
• Sapukan sebahagian kecil daripada kain
  lembap di bahagian tepi/penjuru permaidani
• வெண்ணிறத் துப்புரவுத் துணி ஒன்றில் 
  சிறிது நீரை சேர்த்துக்கொண்டு, நிறம் 
  போகாத்தன்மைக்குரிய பரிசோதனையை 
  முதலில் மேற்கொள்ளவும்
• ஈரமான அந்தத் துணியின் ஒரு சிறு 
  பகுதியை, கம்பளங்களின் மூலைகளில் 
  வைத்து அழுத்தவும்

6
• Periksa jika terdapat pemindahan warna antara
  kain dan permaidani. Nota: JANGAN teruskan
  penggunaan cecair pencuci jika pemindahan
  warna berlaku. Maklumkan kepada penyelia
  anda
• Ulang langkah 4 hingga 6 untuk cecair pencuci
• கம்பளத்திலிருந்து வெண்ணிறத் துணிக்கு 
  நிறம் மாறும் போக்கைக் கண்காணிக்கவும்
  குறிப்பு: நிறம் மாறும் போக்கு 
  உறுதிசெய்யப்படும் பட்சத்தில், துப்புரவுப் 
  பணிகளைத் தொடராமல், உங்களுடைய 
  மேற்பார்வையாளரிடம் அதுபற்றித் 
  தெரிவிக்கவும்
• துப்புரவுப் பணிக்கான இரசாயணப் 
  (Chemical) பொருளைக் கொண்டு  
  நடவடிக்கைகள் 4 முதல் 6 வரை 
  தொடர்ந்து செய்து வரவும்
  

• Absorbent paper material
• White cleaning cloths
• Water spray bottle
• Carpet cleaning chemical 

Carpet
Cleaning

Chemical

PeneranganLangkah விளக்கம்முறை
தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

துப்புரவுப் பணிகளுக்கு முன்னதான பரிசோதனை 
நடவடிக்கைகள் – (தொடர்ச்சி)

• Papan tanda keselamatan
• 

• Kain pembersih berwarna putih
• 

CAUTION

 CLEANING 
IN PROGRESS

!

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

• Cecair pencuci untuk 
   permaidani
• 

Cleaning
Chemical

Carpet
Cleaning
Chemical

பாதுகாப்பு விளம்பரப் 
பலகை

வெண்ணிறத் 
துப்புரவுத் துணிகள்

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

கம்பளங்களைத் 
துப்புரவு 
செய்வதற்கான 
இரசாயணப் (Chemical) 
பொருள்



Pembersihan Tumpahan dan Kesan Kotoran Pada Permaidani3

1 Alihkan perabut dan halangan
தளவாடங்களையும் தடங்கல்களையும் அகற்றவும்

2
Sembur cecair pencuci untuk permaidani ke atas 
tumpahan atau kesan kotoran
கம்பளத்தில் உள்ள சிதறல் அல்லது கரையின் மீது, 
துப்புரவுக்குரிய இரசாயணப் (Chemical) பொருளை 
தெளிக்கவும்

3
Bersihkan tumpahan dengan menggunakan kertas 
penyerap
உறிஞ்சு தாள் பொருட்களைக் கொண்டு, 
கரைகளை அகற்றவும்

4 • Sembur air dan gunakan kain pembersih berwarna 
  putih untuk menyerap sehingga tumpahan atau 
  kesan kotoran dibersihkan sepenuhnya
• Ulang langkah 2 hingga 4 untuk membersikan  
  tumpahan dan kesan kotoran lain yang dijumpai di 
  dalam kawasan kerja
• சிதறல் அல்லது கரை முழுமையாக 
  அகற்றப்படும் வரையில், தண்ணீரைத் தெளித்து, 
  வெண்ணிறத் துப்புரவுத் துணிகளைக் கொண்டு 
  அழுத்தவும்
• பணிக்குரிய இடத்தில் காணப்படும் இதர 
  சிதறல்களையும் கரைகளையும் அகற்றும் 
  பொருட்டு, நடவடிக்கைகள் 2 முதல் 4 வரை 
  தொடர்ந்து செய்து வரவும்

1

1

  Tumpahan dan kesan kotoran termasuk kesan kotoran makanan, dakwat, lumpur dan minyak. Untuk kesan kotoran yang pekerja pembersihan tidak mampu untuk 
membersihkan dan tumpahan seperti pengeluaran dari badan (contoh muntah), pembersihan khusus mungkin diperlukan.
உணவுக் கரைகள், பேனா மை, சேறு, எண்ணெய் முதலியவை சிதறல்கள், கரைகள் ஆகியவற்றுள் அடங்கும். துப்புரவாளர்களால் அகற்றமுடியாத கரைகளை நீக்குவதற்கு, 
நிபுணத்துவ துப்புரவு தேவைப்படலாம். வாந்தி போன்ற உடல் வெளியீட்டினால் ஏற்படவல்ல கரைகள் அவற்றுள் அடங்கும்.   

1

1

• Kertas penyerap
• 

• Botol penyembur air
• 

• Kain pembersih berwarna putih
• 

•  Cecair pencuci untuk permaidani
• 

Carpet
Cleaning
Chemical

Carpet

Cleaning

Chem
ical

PeneranganLangkah விளக்கம்முறை
தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

கம்பளங்களில் உள்ள சிதறல்களையும் கரைகளையும் 
அகற்றுதல்

உறிஞ்சித் தாள் பொருள்

வெண்ணிற துப்புரவு 
துணிகள்

நீரைத் தெளிப்பதற்கான 
புட்டி (Bottle)

கம்பளங்களைத் 
துப்புரவு செய்வதற்கான 
இரசாயணப் (Chemical) 
பொருள்



Memvakum
வெற்றிடங்களை உறிஞ்சுதல்4

1 Pertama sambungkan pembersih vakum ke ELCB dan 
kemudian sambungkan ELCB ke soket bekalan elektrik
முதலில், வெற்றிட உறிஞ்சியை (Vacuum Cleaner) 
நிலவொழுக்கு சுற்றவழிப் பிரிகலனுடன் (Earth 
Leakage Circuit Breaker) இணைக்கவும். பின்னர், 
நிலவொழுக்கு சுற்றவழிப் பிரிகலனை (ELCB) 
மின்சாரப் பிடிப்பானுடன் இணைக்கவும்,

2
Vakum lantai berpermaidani bahagian demi bahagian. Pastikan 
wayar tidak terbelit
கம்பளத்தை பகுதிவாரியாக வெற்றிட உறிஞ்சியைக் 
(Vacuum Cleaner) கொண்டு துப்புரவு செய்யவும்.   
வெற்றிட உறிஞ்சியின் (Vacuum Cleaner) கம்பிகளை 
சிக்கிக்கொள்ளாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்யவும்,

Untuk memvakum kawasan kerja, mulakan dari hujung terjauh 
dan bergerak ke arah hujung terdekat
வேலையிடங்களில் வெற்றிட உறிஞ்சியைப் (Vacuum 
Cleaner) பயன்படுத்தித் துப்புரவு செய்யும்போது, 
தொலை தூர முனையில் தொடங்கி, அருகாமையில் 
முடிக்கவும்.

4
Pastikan tidak lagi terdapat tumpahan dan kesan kotoran
மேற்படி சிதறல்களும் கரைகளும் இல்லாமல் 
இருப்பதை உறுதிசெய்து கொள்ளவும்.

5 Letakkan perabot ke tempat asalnya
தளவாடங்களை ஒழுங்கு முறைப்படுத்தவும்.

• Pembersih vakum dengan alat 
  tambahan yang sesuai
• 

• Pemutus Litar Kebocoran 
  Bumi (ELCB) (disyorkan)
• 
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PeneranganLangkah விளக்கம்முறை
தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

ஏற்புடைய 
இணைப்புகளுடன் 
கூடிய வெற்றிட 
உறிஞ்சி (Vacuum Cleaner)

நிலவொழுக்கு 
சுற்றவழிப் 
பிரிகலன் (Earth 
Leakage Circuit Breaker) 
(பரிந்துரைக்கப்பட்ட
து)



Mengosongkan Tong Sampah Umum
குப்பைத் தொட்டிகளைகாலியாக்குதல்5

1
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 வைத்துக்கொள்ளவும்.

2
Buang pelapik tong sampah ke dalam beg pelupusan 
di troli perkhidmatan
சேவைத் தள்ளுவண்டியில் உள்ள குப்பைப் பையில் 
குப்பைத் தொட்டியின் உள் உறையை வைக்கவும்.

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

Ulang langkah 1 hingga 4 untuk tong sampah lain 
yang terdapat di dalam kawasan kerja. Nota: Barangan 
besar perlu diratakan/dipecahkan sebelum pelupusan
வேலையிடத்தில் காணப்படும் மற்ற குப்பைத் 
தொட்டிகளைத் துப்புரவு செய்யும் பொருட்டு, 
நடவடிக்கைகள் 1 முதல் 4 வரை தொடர்ந்து 
செய்யவும்.   
குறிப்பு: பெரிய பொருட்களை வீசுவதற்கு முன்னர், 
அவற்றை தட்டையாக்கவேண்டும் அல்லது 
உடைக்கவேண்டும்.

4
• Kain pembersih
• 

• Cecair pembasmi 
   kuman
• Sanitizer

Sanitizer

1 1

2

2

3

3

PeneranganLangkah விளக்கம்முறை
தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

• Pengganti pelapik 
  tong sampah 
• குப்பைத் 
தொட்டிகளுக்கான 
புதிய உள் உறைகள்

துப்புரவுத் திரவியம்

துப்புரவுத் துணி



Pembersihan Permukaan Mendatar

கிடக்கைப் பரப்புகளைத் துப்புரவு செய்தல்6

1
Sediakan cecair pencuci dan campurkan dengan 
jumlah air yang sesuai mengikut spesifikasi pengilang
சுத்தப்படுத்துவதற்கான இரசாயணப் (Chemical) 
பொருளை, உற்பத்தியாளரின் குறிப்பீடுகளுக்கேற்ப 
நீர் சேர்த்து தயார் செய்யவும்

2
Semburkan cecair pencuci pada kain pembersih
சுத்தப்படுத்துவதற்கான இரசாயணப் (Chemical) 
பொருளை, துப்புரவுத் துணியில் தெளிக்கவும்

Lap dari tepi penjuru permukaan dan juga dari 'ke 
dalam-ke luar' dan dalam gerakan angka '8/S'
பரப்பின் மூலைகளில் தொடங்கி, உள்ளும் புறமும் 
‘8/S’ அசைவுகளின் வழி துடைக்கவும்

• Ulang langkah 2 hingga 4 untuk permukaan
  mendatar lain yang terdapat di dalam kawasan
  kerja
• Bilas kain apabila perlu
• வேலையிடத்தில் காணப்படும் மற்ற பரப்புகளைத்
 துப்புரவு செய்யும் பொருட்டு, நடவடிக்கைகள் 2 
 முதல் 4 வரை தொடர்ந்து செய்யவும்.    
• தேவைக்கேற்ப துணியை அலசிக்கொள்ளவும்

4

2

2

  Permukaan mendatar merujuk kepada meja, kabinet, pembahagi, rak dan meja tulis yang terdapat di kawasan penerimaan, bilik persidangan, stesen kerja dan pantri. Permukaan mendatar di 
pantri merujuk kepada (tetapi tidak terhad kepada) kaunter meja, meja, kabinet dan sinki; membersihkan dari hujung pantri ke arah pintu masuk.
 கிடக்கை பரப்புகளானவை, மேசைகள், அலமாரிகள், பிரிதளங்கள், அடுக்குகள் மற்றும் வரவேற்பு அறைகள், மாநாட்டு அறைகள், பணியிடங்கள், உணவுப் 
பொருளரைகள் ஆகியவற்றில் காணப் பெறும் சாய்வு மேசைகள் முதலானவற்றைக் குறிக்கும். உணவுப் பொருளறைகளில் காணப்பெறும் கிடக்கைப் 
பரப்புகளானவை, முகப்புகளின் மேல்தளம், மேசைகள், அலமாரிகள், கழிநீர்த் தொட்டி என அதன் முகப்பிலிருந்து மூலை வரை உள்ள அனைத்தையும் குறிக்கும்.

2

2

• Kain pembersih
• 

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

Cleaning
Chemical

Cleaning
Chemical

2 2

3

3

4

4
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Cleaning
Chemical

3

PeneranganLangkah விளக்கம்முறை
தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

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

• Botol penyembur
• தெளிப்பதற்குரிய புட்டி 
(Bottle)

துப்புரவுத் துணி

Nota: Jangan sentuh atau bawa sebarang barangan 
peribadi seperti telefon dan dokumen yang ditinggal-
kan di permukaan mendatar
குறிப்பு:கிடக்கை பரப்புகளில் 
வைக்கப்பட்டுள்ள தொலைபேசி, ஆவணங்கள் 
முதலிய தனி நபர் உடைமைகளை தொடவோ 
எடுக்கவோ வேண்டாம்



Pembersihan Pantri7

1
Pamerkan papan tanda keselamatan di kawasan kerja
பணிக்குரிய இடத்தில், பாதுகாப்பு விளம்பரப் 
பலகைகளை வைக்கவும்

2
Sembur cecair pencuci ke atas tumpahan atau kesan 
kotoran pada lantai 
தரையில் ஏற்பட்டுள்ள சிதறல்கள் அல்லது 
கறைகளின் மீது சுத்தப்படுத்துவதற்கான 
இரசாயணப் (Chemical) பொருளைத் தெளிக்கவும்

3 Bersihkan tumpahan menggunakan  kertas penyerap
அவற்றை உறிஞ்சித் தாள் பொருள் கொண்டு 
அகற்றவும்

4
• Sembur air dan gunakan kain pembersih berwarna putih 
  untuk membersihkan tumphan atau kesan kotoran dalam 
  gerakan membulat sehingga dibersihkan sepenuhnya
• Ulang langkah 2 hingga 4 untuk membersikan tumpahan 
  dan kesan kotoran lain yang terdapat di dalam pantri
• சிதறல்கள் அல்லது கறைகள் மீது தண்ணீர் 
  தெளித்து, வெண்ணிறத் துப்புரவுத் துணியைக் 
  கொண்டு, வட்ட அசைவுகளின் மூலம் அவற்றை
  முழுமையாக அகற்றவும்
• உணவுப் பொருளறையில் காணப்பெறும் இதற 
  சிதறல்களையும் கறைகளையும் அகற்றும் 
  பொருட்டு, நடவடிக்கைகள் 2 முதல் 4 வரை 
  தொடர்ந்து செய்யவும்

3

3

• Papan tanda keselamatan
• 

CAUTION

 CLEANING 
IN PROGRESS

!

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

Cleaning
Chemical

• Kain pembersih berwarna putih
• வெண்ணிறத் துப்புரவுத்  
துணிகள்

CAUTION

 CLEANING 
IN PROGRESS

!

PeneranganLangkah விளக்கம்முறை
தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

உணவுப் பொருளறையைத் துப்புரவு செய்தல்

பாதுகாப்பு விளம்பரப் 
பலகை

• Kertas penyerap
• உறிஞ்சித் தாள் பொருள்

நீரைத் தெளிப்பதற்கான புட்டி 
(Bottle)

• Botol penyembur air
• நீரைத் தெளிப்பதற்கான 
புட்டி (Bottle)



• Baldi 
  mengemop
• 

• Cecair 
  pembasmi
  kuman
• 

• Tadahan 
  sampah
• 

• Penyapu
• 扫把

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

Mopping
Solution

Pembersihan Pantri (sambungan)  7

5
Sila rujuk pada Turutan 5: Langkah 1 hingga 4 untuk 
cara membersihkan tong sampah yang terdapat di 
dalam pantri. 
Nota: Sisa makanan tidak boleh ditinggalkan 
semalaman

முறை 5-யைப் பார்க்கவும்: உணவுப் 
பொருளறையில் உள்ள குப்பைத் தொட்டிகளை 
அகற்றும் பொருட்டு, நடவடிக்கைகள் 1 முதல் 4 
வரை பின்பற்றவும்.
குறிப்பு: உணவுக் குப்பை மறுநாள் வரையில் 
வைத்திருக்கப்படக்கூடாது.

Sapu lantai dan ambil perhatian bahagian sudut 
di mana habuk biasa berkumpul dan berhimpun

தரைகளைக் கூட்டவும். தூசி அதிகம் சேரக்கூடிய 
மூலைகளில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தவும்.

7 Isikan air dan cecair mengemop ke dalam baldi 
mengemop

துடைப்பானுக்கான (Mop) வாளியில் நீரை நிரப்பி, 
துப்புரவுத் திரவியத்தை சேர்க்கவும்

3

Sanitizer
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PeneranganLangkah விளக்கம்முறை
தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

3உணவுப் பொருளறையைத் துப்புரவு செய்தல
– (தொடர்ச்சி)்

• Pengganti pelapik 
  tong sampah 
• குப்பைத் 
தொட்டிகளுக்கா
ன புதிய உள் 
உறைகள்

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

துப்புரவ
ுத் 
திரவியம் 
(Mopping 
Solution)• Kain pembersih 

   untuk tong 
   sampah
• குப்பைத் 
தொட்டிகளுக்
கான 
துப்புரவுத் 
துணி

துடைப்ப
மும் 
தூசுத் 
தட்டும் 
(Dust Pan)

துடைப்பா
னுக்கான 
(Mop) வாளி



Pembersihan Pantri  - (sambungan)7

9
Mop  permukaan lantai bahagian demi bahagian 
termasuk bahagian penjuru/tepi menggunakan 
angka '8/S' dan/atau gerakan yang bertindih

தரைப் பரப்பில் ‘8/S’ அசைவுகளின் வழி 
துடைப்பானை (Mop) பகுதிவாரியாக மூலைகள் 
உள்ளிட்டு ஈரமாக்கவும்.   

10
Bilas mop untuk digunakan di bahagian lain

இன்னொரு பகுதியைத் துப்புரவு செய்யும் 
பொருட்டு, துடைப்பானை (Mop) மீண்டும் 
நனைக்கவும்

3

  Bergantung kepada susun atur dan konfigurasi pantri, beberapa elemen mungkin tidak berkenaan

 உணவுப் பொருளறையின் கட்டமைப்பையும் உள்ளமைப்பையும் பொறுத்து, சில தனிமங்கள் பொருந்தமாட்டா.

3

3

Celup mop ke dalam baldi mengemop dan perah 
mop untuk memastikan tiada air menitis

துடைப்பானை (Mop) வாளியில் முக்கி, நீர் சிந்தாமல் 
இருப்பதை உறுதிசெய்யும் பொருட்டு, பிழிந்து 
எடுக்கவும்

8

• Mop
• 

Ambil perhatian bahawa mop tidak menitis-
kan air dan mesti diperah sehingga kering 
sebelum mengemop
துடைப்பானிலிருந்து (Mop) நீர் 
சிந்தக்கூடாது என்பதையும், அதனைப் 
பயன்படுத்துவதற்கு முன்னர், அது 
முழுமையாக பிழியப்பட்டு 
இருக்கவேண்டும் என்பதையும் கருத்தில் 
கொள்ளவும்.   

PeneranganLangkah விளக்கம்முறை
தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

துடைப்பான் (Mop)

3உணவுப் பொருளறையைத் துப்புரவு செய்தல
– (தொடர்ச்சி)்



Membaik Pulih Kawasan Kerja8

2
Buangkan bahan sampah dan lupuskan di tempat 
pungutan yang ditetapkan
குப்பைகளை அகற்றி, அவற்றை உரிய இடங்களில் 
அப்புறப்படுத்தவும்

3

4

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

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 keper-
luan
வேலையிடத்தை மறுபடியும் சரிபார்த்து, 
துப்புரவுப் பணிகள் ஏற்புடைய அளவில் நிறைவு 
செய்யப்பட்டிருக்கின்றனவா என்பதை 
உறுதிசெய்துகொள்ளவும்

1 Check List

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

Done

CAUTION

 CLEANING 

IN PROGRESS

!

Collection
Point

PeneranganLangkah விளக்கம்முறை
தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

வேலையிடங்களை பழைய நிலைக்குக் கொண்டு 
வருதல்



Mengembalikan Perkakas & Peralatan ke Stor9

2 Tanggalkan sarung tangan. Cuci dan gantung 
sarung tangan agar kering bagi penggunaan 
seterusnya

கையுறைகளை அகற்றவும்.   அடுத்த 
முறை பயன்படுத்தும் பொருட்டு, 
அவற்றைக் கழுவி காய வைக்கவும்.

3 Basuh tangan untuk kebersihan diri yang baik

சுய சுகாதாரம் கருதி, கைகளைக் கழுவவும்

Bersihkan dan pulangkan troli, perkakas dan 
peralatan kembali ke stor

தள்ளுவண்டி, கருவிகள், சாதனங்கள் 
ஆகியவற்றை சுத்தம் செய்து, கிடங்கில் 
(Store) திருப்பிக் கொடுக்கவும்

1 STORE

PeneranganLangkah விளக்கம்முறை
தேவைப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் 
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan dan Cecair Pencuci yang diperlukan

கிடங்கில் (Store) கருவிகளையும் சாதனங்களையும் 
திருப்பிக் கொடுத்தல் (Return)



Senarai Peralatan dan Cecair Pencuci 

சாதனங்கள் மற்றும் இரசாயணப் (Chemical) பொருட்களின் பட்டியல்

Cecair Pencuci
இரசாயணப் (Chemical) பொருட்கள்

Peralatan
சாதனங்கள்

  

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

• Papan tanda keselamatan
• 

• Kertas 
  penyerap
• 

• Botol 
  penyembur 
  air
• 

CAUTION

 CLEANING 
IN PROGRESS

!

• Penyapu dan 
  tadahan 
  sampah
• 

• Mop
• 

• Kain pembersih untuk tong 
  sampah
• 

Mopping
Solution

Sanitizer

Cleaning
Chemical

RED
ON

BLACK
OFF

RESET

TEST

Carpet
Cleaning
Chemical

பாதுகாப்புக் கையுறைகள் 
(வேதியியல் பொருட்களைக் 
கையாளும் போது), சீருடை, 
முறையான காலணிகள் 
முதலானவை உள்ளிட்ட 
ஏற்புடைய தனிநபர் பாதுகாப்புக் 
கவசங்கள்
பாதுகாப்பு விளம்பரப் பலகை

பாதுகாப்பு விளம்பரப் பலகை

• Pemutus Litar Kebocoran Bumi 
  (ELCB) (disyorkan)
• நிலவொழுக்கு சுற்றவழிப் 
பிரிகலன் (Earth Leakage Circuit 
Breaker) (பரிந்துரைக்கப்பட்டது)

• Kain pembersih
• துப்புரவுத் துணி

குப்பைத் தொட்டிகளுக்கான 
துப்புரவுத் துணி

துடைப்ப
மும் 
தூசுத் 
தட்டும் 
(Dust Pan)

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

உறிஞ்சித் 
தாள் 
பொருள்

• Kain pembersih
  berwarna putih
• வெண்ணிறத் 
துப்புரவுத் 
துணிகள்

துடைப்ப
ான் (Mop)

நீரைத் 
தெளிப்பதற்க
ான 
புட்டி (Bottle)

• Pembersih vakum 
  dengan alat 
  tambahan yang
  sesuai
• ஏற்புடைய 
இணைப்புகளுட
ன் கூடிய 
வெற்றிட உறிஞ்சி 
(Vacuum Cleaner)

• Baldi 
  mengemop
• துடைப்பா
னுக்கான 
(Mop) வாளி

• Cecair pembasmi kuman
• துப்புரவுத் திரவியம்

• Cecair pencuci untuk permaidani
• கம்பளங்களைத் 
துப்புரவு செய்வதற்கான 
இரசாயணப் (Chemical) 
பொருள்

• Cecair mengemop dengan bahan 
   pembasmi kuman (rujuk spesifikasi 
   produk untuk keserasian pada 
   permukaan yang akan dibersihkan)
• சுத்தப்படுத்தும் தன்மைகளைக் 
கொண்ட துப்புரவுத் திரவியம் 
(Mopping Solution) (துப்புரவு 
செய்யப்படவேண்டிய 
பரப்புக்கான திரவியத்தின் 
ஏற்புடைத்தன்மையை அறிய 
அதன் குறிப்புகளைப் 
படிக்கவும்)

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