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Εξοπλισμός καθαρισμού και απολύμανσης: ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
Σκοπός
Καθαρόζει και απολυμαίνει.

Είδη Εξοπλισμού
Τα είδη του μηχανήματος περιλαμβάνουν.
Κάτω από τον πάγκο – εμπορικά, μηχανήματα πλύσης ειδών ταχύ κύκλου, παρόμοια με οικιακά πλυντήρια
πιάτων.
Είδος με πόρτα/σχάρα ιμάντα – Οι σχάρες που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα μηχανήματα είναι σχεδιασμένες
για συγκεκριμένα είδη από κουζινικά, γυαλικά, πορσελάνες, δίσκους και πιατικά. Τα πιάτα τοποθετούνται
στη σχάρα και κατόπιν πλένονται και απολυμαίνονται από πίδακες νερού με απορρυπαντικό και
απολυμαντικό.
•
Είδος με μοναδική πόρτα: Αυτά τα πλυντήρια γενικά λειτουργούν ανοίγοντας μια πόρτα, εισάγοντας
μια σχάρα με πιάτα, κλείνοντας την πόρτα, και θέτοντας το μηχάνημα σε λειτουργία.
•
Είδος με πόρτα αγωγό: Αυτά τα πλυντήρια γενικά λειτουργούν τοποθετώντας τη σχάρα στο μηχάνημα
έτσι ώστε να εφαρμόζεται σε έναν ιμάντα ο οποίος μεταφέρει τη σχάρα διαμέσω των διαφόρων κύκλων
του μηχανήματος.
Είδος στόλου συνεχούς ιμάντα - τα πιάτα περνούν μέσω του μηχανήματος σε έναν συνεχή ιμάντα, σχεδιασμένο
παρόμοιο με στερεωμένες σχάρες. Ειδικές σχάρες χρησιμοποιούνται για ποτήρια και πιατικά και περνούν
μέσω του μηχανήματος σε έναν στερεωμένο ιμάντα.
Είδη μηχανήματος όσον αφορά τη θερμοκρασία: Μάθετε αν το μηχάνημά σας είναι υψηλής ή χαμηλής
θερμοκρασίας.
•
Εάν είναι μηχάνημα υψηλής θερμοκρασίας, στηρίζεται στη θερμοκρασία του νερού για να καθαρίσει και
να απολυμάνει. Ένα ενσωματωμένο θερμόμετρο ελέγχει την κατάλληλη θερμοκρασία του νερού.
•
Εάν είναι μηχάνημα χαμηλής θερμοκρασίας, τα σκεύη καθαρίζονται και απολυμάνονται με τη βοήθεια
χημικών. Διάφοροι απολυμαντές απαιτούν διαφορετικές θερμοκρασίες. Είναι πάντα σημαντικό να
ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του μηχανήματος και της εταιρείας του απορρυπαντικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Προφυλάξεις Ασφαλείας στη Χρήση του Εξοπλισμού
Αυτές οι οδηγίες αποτελούν γενικές κατευθυντήριες. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης του μηχανήματός σας και
τις οδηγίες της εταιρείας του απορρυπαντικού για τις συστάσεις σχετικά με τις σχάρες, τη θερμοκρασία και τις
διαδικασίες λειτουργίας που είναι κατάλληλες για τον τύπο του μηχανήματός σας.
Να είστε πάντα προσεκτικοί με οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
•
Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα που μπορεί να πιαστούν στα μηχανήματα.
•
Για να αποφύγετε γλιστρίματα και πτώσεις, χρησιμοποιείστε λαστιχένια πατάκια μπροστά από το
πλυντήριο πιάτων και φορέστε κατάλληλα παπούτσια που να μην γλιστράνε.
•
Πριν συναρμολογήσετε, καθαρίσετε ή αποσυναρμολογήσετε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, πάντα σβήστε τη
συσκεύη.
•
Ποτέ μην ανοίγετε τις πόρτες του πλυντηρίου πιάτων ή μη βάζετε τα χέρια σας στο πλυντήριο πιάτων κατά
τη διάρκεια ενός κύκλου. Πάντα περιμένετε να τελειώσει ο κύκλος.
Ακολουθείτε πάντα διαδικασίες κλειδώματος και επισήμανσης στην εγκατάσταση εργασίας σας.
(συνεχίζεται)

Δημιουργήθηκε από το το UMass Isenberg School of Management, το Τμήμα Διαχείρισης Φιλοξενίας και Τουρισμού, το Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα Διατροφής της Υπηρεσίας Προεκτάσεων (UMass Extension), το Υπουργείο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της Μασσαχουσέττης, Γραφείο Διατροφής, Υγείας και Ασφάλειας. Η Υπηρεσία UMass Extension του πανεπιστημίου αποτελεί φορέα και
Massachusetts Department of εργοδότη που παρέχει ίσες ευκαιρίες, με τη συνεργασία του Υπουργείου Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επικοινωνήστε με το τοπικό
ELEMENTARY & SECONDARY γραφείο του UMass Extension για πληροφορίες σχετικά με διευκολύνσεις σε περιπτώσεις αναπηρίας ή με το Διευθυντή του UMass Extension
αν έχετε παράπονα σχετικά με διακρίσεις, 413-545-4800. Ανανεώθηκε 4/08
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ (συνεχίζεται)
Οδηγίες για Ασφαλή Λειτουργία (Για είδος με πόρτα ή ιμάντα)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι στη θέση OFF.
Γεμίστε το δοχείο πλύσης με τον κατάλληλο τύπο και την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού. Αν έχετε
έναν αυτόματο χορηγό απορρυπαντικού ή/και ξεβγάλματος, βεβαιωθείτε ότι οι αυτόματοι χορηγοί είναι
γεμάτοι.
Κλείστε όλες τις πόρτες του πλυντηρίου πιάτων.
Γυρίστε το θερμοσίφωνα στη θέση ON.
Γυρίστε το διακόπτη ισχύος στη θέση ON.
Εάν το μηχάνημα δεν αρχίζει να γεμίζει αυτόματα με νερό, γυρίστε το διακόπτη κύκλου στην αυτόματη
θέση (AUTOMATIC), βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ΠΛΥΣΗΣ/ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ (WASH/RINSE) είναι σβηστός
(θέση OFF) και πιέστε το διακόπτη γεμίσματος (FILL).
Ξύστε όλα τα πιάτα με μια λαστιχένια ξύστρα φαγητού και ξεβγάλετε για να απομακρύνετε υπολείμματα
φαγητού.
Φορτώστε τα πιάτα προς πλύση στις σχάρες.

•

9.
10.
11.
12.
13.

Μην υπερφορτώνετε το πληντήριο πιάτων, μην στιβάζετε πιάτα το ένα πάνω στο άλλο, και μην
αφήνετε πιάτα να ακουμπούν μεταξύ τους. Κάτι τέτοιο δεν θα επιτρέψει τη σωστή πλύση και
απολύμανση.
Όταν το πλυντήριο πιάτων δείχνει ότι έχει γεμίσει με νερό, βάλτε τη σχάρα στο πλυντήριο πιάτων. Αν έχετε
ένα μοντέλο με πόρτα, κλείστε την πόρτα.
Αν το μηχάνημα δεν πάει αυτόματα στον κύκλο πλύσης, γυρίστε τον κύκλο στη θέση πλύσης (WASH).
Όταν ο κύκλος πλύσης ολοκληρωθεί, γυρίστε το διακόπτη στη θέση ξεβγάλματος (RINSE).
Όταν ο κύκλος ξεβγάλματος ολοκληρωθεί, τα πιάτα ή οι σχάρες θα εξέλθουν της συσκεύης. Αν έχετε
μοντέλο με πόρτα, ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων και προσεκτικά απομακρύνετε τη σχάρα.
Αφήστε τα πιάτα να στεγνώσουν στον αέρα.
Σβήστε το πλυντήριο πιάτων όταν ολοκληρώσετε την πλύση των σκευών.
Όταν χρησιμοποιείτε μηχανήματα υψηλής θερμοκρασίας, βεβαιωθείτε ότι ο θερμοσίφωνας είναι στη θέση
OFF.

Οδηγίες για Ασφαλές Καθάρισμα
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι σβηστό.
Στεγνώστε τις δεξαμενές του μηχανήματος έλκοντας τον μοχλό στεγνώματος.
Ξεβγάλετε όλα τα υπολείμματα από τα σουρωτήρια και ξύστε με μια σκληρή βούρτσα, απορρυπαντικό και
νερό.
Απομακρύνετε τις κουρτίνες και όλα τα υπόλοιπα αποσπώμενα μέρη όπως συνίσταται από τις
συγκεκριμένες οδηγίες του κατασκευαστή. Καθαρίστε και απολυμάνετε αυτά τα μέρη στο νιπτήρα.
Καταβρέξτε το εσωτερικό του μηχανήματος με ένα λάστιχο, και έπειτα καθαρίστε το εσωτερικό με ένα
μαλακό πανί ή σφουγγάρι και διάλυμα καθαριστικού που δεν λειαίνει τις επιφάνειες. Ξεβγάλετε και αφήστε
να στεγνώσουν στον αέρα.
Επανασυναρμολογήστε το πλυντήριο πιάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα ασφάλειας φαγητού και εξοπλισμού, επισκεπτείτε την ιστοσελίδα www.mafoodsafetyeducation.info
Οι οδηγίες για την Ασφάλεια Εξοπλισμού αποτελούν γενικές κατευθυντήριες. Οι τελικές διαδικασίες για τη χρήση και τον καθαρισμό του εξοπλισμού
θα πρέπει να ακολουθούν τις εξειδικευμένες συμβουλές του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Ελέγξτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή στο χώρο
εργασίας σας ή ρωτήστε τον προϊστάμενό σας για συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον εξοπλισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(FEAST)

Ερωτήσεις Επανάληψης: ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
Κυκλώστε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα τις διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας που σχετίζονται με τη
χρήση και τον καθαρισμό ενός πλυντηρίου πιάτων
1. Έτσι ώστε ένα πλυντήριο πιάτων υψηλής θερμοκρασίας να απολυμαίνει σωστά, βεβαιωθείτε ότι
α. Τα χημικά βρίσκονται στη σωστή συγκέντρωση.
β. Ο θερμοσίφωνας είναι ανοιχτός.
γ. Βάζετε τα πιάτα αμέσως στη θέση τους.
δ. Ο χορηγός απορρυπαντικού είναι γεμάτος.
2. Έτσι ώστε ένα πλυντήριο πιάτων χαμηλής θερμοκρασίας να απολυμαίνει σωστά, βεβαιωθείτε ότι
α. Τα χημικά βρίσκονται στη σωστή συγκέντρωση.
β. Ο θερμοσίφωνας είναι ανοιχτός.
γ. Βάζετε τα πιάτα αμέσως στη θέση τους.
δ. Ο χορηγός απορρυπαντικού είναι γεμάτος.
3. Για να καθαρίζει και να απολυμαίνει σωστά το πλυντήριο πιάτων, είναι σημαντικό να
α. Υπερφορτώνετε τις σχάρες του πλυντηρίου πιάτων.
β. Στιβάζετε τα πιάτα και τα πιατικά το ένα πάνω στο άλλο.
γ. Βεβαιωθείτε ότι τα πιάτα αγγίζουν το ένα το άλλο.
δ. Φορτώνετε τα πιάτα ισορροπημένα.
4. Για να καθαρίσετε και να απολυμάνετε ένα πλυντήριο πιάτων
α. Λειτουργήστε τους κύκλους πλύσης και ξεβγάλματος του πλυντηρίου. Στεγνώστε το μηχάνημα.
β. Καταβρέξτε το εσωτερικό του μηχανήματος με ένα λάστιχο και σκουπίστε τις εξωτερικές πόρτες με ένα μαλακό
πανί.
γ. Στεγνώστε το μηχάνημα. Αφαιρέστε τις κουρτίνες και αποσπώμενα τμήματα όπως τα σουρωτήρια, ξεβγάλτε
όλα τα υπολείμματα από τα σουρωτήρια, καθαρίστε και απολυμάνετε σε ένα νιπτήρα πιάτων. Καταβρέξτε το
εσωτερικό του μηχανήματος και καθαρίστε το εξωτερικό με ήπιο απορρυπαντικό.
δ. Τίποτα από τα παραπάνω, το πλυντήριο πιάτων δε χρειάζεται καθάρισμα ή απολύμανση.

Δημιουργήθηκε από το το UMass Isenberg School of Management, το Τμήμα Διαχείρισης Φιλοξενίας και Τουρισμού, το Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα Διατροφής της Υπηρεσίας Προεκτάσεων (UMass Extension), το Υπουργείο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της Μασσαχουσέττης, Γραφείο Διατροφής, Υγείας και Ασφάλειας. Η Υπηρεσία UMass Extension του πανεπιστημίου αποτελεί φορέα και
Massachusetts Department of εργοδότη που παρέχει ίσες ευκαιρίες, με τη συνεργασία του Υπουργείου Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επικοινωνήστε με το τοπικό
ELEMENTARY & SECONDARY γραφείο του UMass Extension για πληροφορίες σχετικά με διευκολύνσεις σε περιπτώσεις αναπηρίας ή με το Διευθυντή του UMass Extension
αν έχετε παράπονα σχετικά με διακρίσεις, 413-545-4800. Ανανεώθηκε 4/08

