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Nõudepesus töötamise reeglid:

1. Hommikuti sisse lülitada nõudepesumasin: panna veeäravoolu takistav osa
veeäravoolutoru ette, sulgeda masina kaas, keerata nuppu ühe astme võrra üles, oodata
kuni nõudepesumasin on saavutanud vähemalt 90°C, keerata nuppu veelkord ühe
astme võrra edasi. Tuleb oodata, kuni 1 pesuprogramm on tehtud ja siis saab alustada
nõude pesemisega.
2. Enne nõude nõudepesumasinasse panemist tuleb nõud loputada põhjalikult veega.
3. Tuleb tuua kuivatamiseks käterätikud.
4. Pärast nõude välja võtmist nõudepesumasinast tuleb nõud kuivatada ja panna nõud ja
söögiriistad tagasi oma esialgsele kohale riiulis või metall GN-nõusse.
5. Tuleb jooksvalt tagada nõudepesuruumis kord.
6. Tuleb panna jooksma vesi restide all, kuhu pannakse määrdunud nõud.
7. Nõudepesus olevad praktikandid peavad nõud viima järgmiseks päevaks ette
valmistatult väljastusletti.
8. Kandikuid puhastav praktikant peab puhastama kandikuid valge puhastuslapi ja
selleks ettenähtud vahendiga, puhtad kandikud viima väljastusletile tagasi. Lisaks peab
praktikant puhastama hommikul peale kella 10.10 kõik söökla lauad, sama kordama ka
kella 14.00 ajal.
9. Neljapäeviti on suurpuhastuspäev. Tuleb pesta puhtaks kõik seinad, riiulid, tasapinnad,
sättida nõud ja söögiriistad ilusti nende ettenähtud kohtadele.
10. Reedeti peab kõik kandikud pesema puhtaks nõudepesumasinaga.
11. Pärast toitlustamise lõppu tuleb pesta kõik nõud puhtaks. Kui tund kestab 14.45 või
15.30ni, peavad praktikandid vajadusel kõik tekkinud nõud pesema puhtaks nii nagu
ette nähtud, asetama nad tagasi algsele kohale.
12. Restide all olev kraan tuleb keerata kinni, puhastada restid ja resti all olevad pinnad,
tühjendada ka toidujäätmeid kokku koguv sõel.
13. Nõudepesumasin lülitada välja, keerates nuppu 0 peale, tuleb eemaldada rest,
toidujäätmeid hoidvad sõelad loputada jooksva vee all, eemaldada äravoolu takistav
toru, puhastada masin seest veega, panna kõik nõudepesumasina osad tagasi oma
algupärastele kohtadele.
14. Kõik pinnad tuleb puhastada ja kuivatada. Märjad käterätid viia puhkeruumis olevasse
musta prügikotti, kõige lõpus viia see kott ühiselamusse.
15. Põrand pesta vastavate vahendite ja ainega, lisaks tuleb igapäevaselt puhastada
nõudepesus olevaid äravoolutrappe.
16. Põrand kuivatada.
17. Kustutada tuli.

