CHECK LIST - PRESENTE DO PORTAL MIE

LOCAL

O QUE FAZER

QUEM

Retirar as cortinas para lavá-las
Retirar os lustres ou as capas das lâmpadas para lavá-las e
recolocá-las
Levar tapetes e capas de sofá, por exemplo, para a varanda
SALA, SALA DE Limpar os trilhos das cortinas
JANTAR,
Limpar as telas contra insetos das portas e janelas
QUARTOS DAS
CRIANÇAS E Limpar as esquadrias
Retirar os móveis do lugar para limpar tudo
DO CASAL
Remover a poeira dos armários e estantes
Limpar as paredes
Limpar os vidros
Limpar o piso
Retirar tudo o que tem dentro
Limpar (e lavar se for possível) o exaustor
Lavar paredes e teto, depois secá-los
Limpeza do tanque
TOILET
Limpeza do vaso sanitário
Usar vareta para limpar profundamente o que ca entre o piso
e o vaso
Limpeza do piso. Recolocar as coisas retiradas e limpas
Limpar (e lavar se for possível) o exaustor
Usar esponja e bom produto para lavar paredes e teto
Limpeza da porta e esquadria
Deixar os espelhos brilhando
BANHEIRO
Limpar as coisas pequenas
Se tiver cortina lave-a, se for box, idem
Lavar bem o ralo e o piso
Remover todos os pontos de mofo com papel toalha embebido
em água sanitária (molho por 1 hora), depois, enxaguar bem
Retirar e limpar tudo o que tem no espaço
Remover toda a poeira de onde se guardam toalhas e outras
peças
Retirar a máquina de lavar roupas para limpar bem o local e
LAVANDERIA
depois recolocá-la
Lavar e secar paredes e teto
Lavar pia e tanque minuciosamente
Limpeza do piso
Retirar e lavar o tapete
Limpar bem o exaustor, fogão e forno (deixe as peças
removíveis de molho)
Remover toda a poeira do teto
Limpar todos os eletrodomésticos por dentro e por fora, bem
como os móveis
COZINHA
Limpar tudo o que não é visível, como a parte traseira dos
móveis
Limpar toda a geladeira por dentro (usar álcool)
Limpeza e lavagem do ralo
Se tiver janela e tela, limpar tudo
Limpeza do piso
Antes de mais nada fotografe a ordem em que se encontram
os calçados da sapateira
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CHECK

HALL DE
ENTRADA

Retirar todas as coisas que estão no hall e limpá-las, como
porta guarda-chuvas e outras
Retirar todos os calçados e limpar a sapateira
Limpar as paredes e teto
Limpar a porta, tanto por dentro quanto do lado de fora
Conferindo as fotogra as, recolocar os calçados nos
respetivos lugares
PRESENTE DO PORTAL MIE
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