VQTS matrika kompetenc za sektor čiščenja
Kompetenčno področje
1
Redno sprotno
vzdrževalno čiščenje
(odstranjevanje
odpadkov, čiščenje
pohištva, opreme in
nečistoč)
poslovnih prostorov
(pisarn, hodnikov, sejnih
sob), večstanovanjskih
objektov, učilnic in
industrijskih prostorov

Stopnje v razvoju kompetenc
Lahko odstranjuje umazanijo in prah z uporabo čistilnih
materialov in preprostih naprav (vakuumski sesalec), pri čemer
uporablja ustrezne in varne postopke dela. Ima minimalno znanje
o vrstah materialov in zidnih oblog in uporablja in odmerja
proizvode po navodilih nadzornika. Lahko dela v skupini in ustno
komunicira s svojimi nadrejenimi in drugimi člani ekipe. Lahko
shranjuje ključe, kode za dostop in alarme. Lahko nadomesti
porabljene potrošne izdelke (milo, toaletni papir, itd.) z novimi in
poroča nadzorniku o pomanjkanju le teh. Zaveda se potrebe
strank po udobju (izogibanje hrupu, motenju, itd.) in lahko
upošteva specifične zahteve strank (poseben urnik dela). Stranki /
nadzorniku lahko poroča o napakah v prostorih.

Lahko določi in pripravi ustrezne
materiale in zidne obloge.
Samostojno lahko uporablja in
dozira proizvode po navodilih in
oznakah na embalaži. Drugim
članom ekipe lahko pokaže, kako
izvršiti naloge in lahko komunicira
s svojimi nadrejenimi in ljudmi v
prostorih.

Obvlada srednje
zahtevno čiščenje in
lahko uporablja stroje
kot je loščilnik, čiščenje
s sprejem,
odstranjevanje madežev
s preprog. Pozna
materiale in proizvode
in lahko izbere ustrezno
napravo (z enim
diskom) in pripomočke
za čiščenje (diski,
krtače). Lahko načrtuje
in prilagaja svoje delo
glede na potrebe.

Lahko je zadolžen
za stike z ljudmi v
prostorih / stranke
(v primeru pritožb).
Lahko komunicira
z vodstvom in mu
podaja povratne
informacije.

Lahko postavi ustrezne standarde
in določi pravilne postopke
čiščenja. Ima obširno znanje o
proizvodih in opremi in poskrbi,
da je vedno na voljo dovolj vseh
čistilnih materialov. Odgovoren je
za veliko ekipo in lahko izračuna
čas, ki je potreben za izvedbo del.
Lahko oceni (samostojno ali
skupaj s stranko) kvaliteto
opravljenih storitev.

2. Periodično čiščenje in
vzdrževanje poslovnih
prostorov, tudi z
uporabo kompleksnih
strojev ali procesov
(odstranjevanje barve,
instalacija polnil ali
emulzij, uporaba
šamponov, vbrizgavanje,
ekstrakcija, voskanje
podov, kristalizacija)
3
Redno vzdrževalno
čiščenje sanitarnih
prostorov (stranišča,
prostori za tuširanje,
slačilnice, kuhinje,
jedilnice)

4
Čiščenje in dezinfekcija
v prostorih v
zdravstvenih ustanovah,
kot so bolniške sobe,
ordinacije, čakalnice,
jedilnice

5
Čiščenje, dezinfekcija in
sterilizacija v ultra –
sanitiziranih objektih in
zdravstvenih ustanovah
(operacijske sobe,
farmacevtski obrati,
obrati za proizvodnjo
zdravil)

Ima osnovno znanje kemije, lahko določi vrste materialov in
zidnih oblog in prepozna vrsto madežev. Lahko izbira in odmerja
proizvode , uporablja preproste naprave, opremo in pripomočke
in uporablja ustrezne in varne postopke dela. Lahko skrbi za
naprave in popravi preproste okvare. Je del ekipe za intervencijo,
sledi navodilom nadzornika in lahko ustno komunicira s svojimi
nadrejenimi in drugimi člani ekipe. Zaveda se potrebe strank po
udobju (izogibanje hrupu, motenju, itd.) in lahko upošteva
specifične zahteve strank (poseben urnik dela). Stranki /
nadzorniku lahko poroča o napakah v prostorih.

Lahko izbere ustrezne naprave,
opremo in pripomočke.
Odgovornega obvešča o napredku /
rezultatih svojega dela, težavah in
okvarah. Lahko deluje samostojno,
razume pisna navodila in
komunicira s svojimi nadrejenimi,
drugimi člani ekipe in ljudmi v
prostorih.

Lahko načrtuje svoje
delo in prilagaja metode
dela glede na potrebe in
roke. Lahko podpisuje
delovne naloge in lahko
oceni kvaliteto svojega
dela.

Ima minimalno znanje o vrstah materialov, zidnih oblog in
Ima osnovno kemijsko znanje,
Pozna materiale in
sanitarnih proizvodov in pozna zaporedje postopkov čiščenja in
lahko določi različne vrste
proizvode in jih lahko
osnovne dezinfekcije. Proizvode odmerja po navodilih
materialov in zidnih oblog. Lahko prilagodi potrebam.
nadzornika, uporablja preproste pripomočke (pripomočki za
popravi preproste okvare svoje
Lahko komunicira s
čiščenje straniščne školjke, stekla) in lahko skrbi za lastno
opreme / naprav. Lahko deluje
strankami in z
opremo. Lahko dela v skupini in ustno komunicira z nadrejenimi samostojno, razume pisna navodila vodstvom. Zadolžen je
in z drugimi člani ekipe. Upošteva varnostne predpise. Lahko
in komunicira s svojimi
za stike z ljudmi v
nadomesti porabljene potrošne izdelke z novimi in poroča
nadrejenimi, drugimi člani ekipe in prostorih / stranke (v
nadzorniku o pomanjkanju le teh. Zaveda se potrebe strank po
ljudmi v prostorih. Drugim članom primeru pritožb).
udobju (izogibanje hrupu, motenju, itd.) in lahko upošteva
ekipe lahko pokaže, kako izvesti
specifične zahteve strank (poseben urnik dela).
delovne naloge.
Lahko izvaja splošno čiščenje (odstranjevanje umazanije in prahu, čiščenje z
Ima osnovno znanje kemije in lahko
abrazivnimi čistili v prahu, čiščenje straniščne školjke, čiščenje stekla s čistili za samostojno izbere ustrezna čistila in opremo.
steklo) in dezinfekcijo. Lahko uporablja čistila, ki so primerna za določeno
Lahko dela v skupini ali samostojno, razume
podlago (tla, oprema za merjenje krvnega pritiska, postelja, miza za preglede,
pisna navodila in komunicira s svojimi
itd.). Svoje naloge lahko izvaja po urniku in navodilih nadzornika. Lahko dela v
nadrejenimi, pacienti, obiskovalci in
skupini in ustno komunicira z drugimi sodelavci v ekipi in z nadrejenimi.
zdravstvenim osebjem.
Upošteva ustrezne varnostne predpise, po končanem delu pospravi in shrani
delovna sredstva in izpolni kontrolno dokumentacijo. Stranki / nadzorniku lahko
poroča o napakah v prostorih.
Lahko izvaja splošno čiščenje in dezinfekcijo z uporabo ustreznega
Odgovoren je za ekipo, lahko nadzoruje in
dezinfekcijskega sredstva (za tla, tlakovana s ploščicami, posodo za odpadke,
spremlja postopke čiščenja, dezinfekcije in
stensko opremo, okna, operacijsko mizo, itd.). Pod neposrednim nadzorom lahko sterilizacije, oceni rezultate dela, pripravi
opravlja sterilizacijo sob. Lahko uporablja ustrezne in varne postopke dela in
delovne urnike in poroča o delu ekipe svojim
pospravi in shrani očiščene predmete na tak način, da se prepreči ponovna
nadrejenim. Lahko daje navodila drugim in
kontaminacija. Lahko dela v skupini in ustno komunicira z drugimi člani ekipe in poskrbi, da člani ekipe poznajo, razumejo in
s svojimi nadrejenimi. Po končanem delu lahko shrani pripomočke za delo,
upoštevajo uveljavljene postopke čiščenja ter
izpolni kontrolno dokumentacijo, shrani ključe, kode za dostop in alarme, itd.
varnostne, okoljske in / ali druge standarde.
Stranki / nadzorniku lahko poroča o napakah v prostorih

Lahko postavi ustrezne varnostne, okoljske in / ali druge
standarde in določi pravilne postopke čiščenja. Ima
obširno znanje o proizvodih in opremi in poskrbi, da je
vedno na voljo dovolj vseh čistilnih materialov. Lahko
vodi ekipo (načrtuje, poučuje, razlaga in ocenjuje delo
ekipe in usposablja nove zaposlene). Lahko oceni čas, ki
je potreben za izvedbo del in prilagaja delo glede na
potrebe (nepričakovana tveganja in omejitve). Lahko
komunicira s strankami (doseže dogovor, se dogovori o
opravljenem delu) in z vodstvom. Zadolžen je za stike z
ljudmi v prostorih / strankami (v primeru pritožb).

Lahko postavi ustrezne varnostne, okoljske in / ali druge
standarde in določi pravilne postopke čiščenja. Ima
obsežno znanje o proizvodih, opremi in poskrbi, da je
vedno na zalogi dovolj vseh čistilnih materialov.
Odgovoren je za veliko ekipo ter načrtuje, organizira in
prilagaja delo ekipe glede na potrebe in lahko izračuna
čas, ki je potreben za izvedbo del. Lahko oceni (skupaj s
stranko ali samostojno) kvaliteto opravljenih storitev.

Lahko nadzira, kontrolira in vodi dokumentacijo o
postopkih čiščenja in dezinfekcije. Lahko oceni rezultate
čiščenja in pripravi urnik čiščenja, ki vključuje
upravljanje s časom in objekti. Lahko izbere in nakupi
kemikalije za čiščenje in zagotovi, da bo vedno na voljo
dovolj vseh čistil in čistilne opreme. Lahko načrtuje,
organizira in prilagaja delo skupine glede na potrebe (v
primeru nepričakovanih sprememb okoliščin lahko
spremeni načrt).
Ima obširno znanje o materialih, proizvodih, opremi in
lahko izbere in nakupi kemikalije za čiščenje. Lahko
poskrbi, da je vedno na voljo dovolj čistilnih materialov.
Odgovoren je za različne manjše ekipe, lahko načrtuje,
organizira in prilagaja delo glede na potrebe (in v
primeru nepričakovanih razmer spremeni načrt). Lahko
izračuna čas, potreben za izvedbo del.

Ima osnovno znanje kemije, lahko določi vrste materialov in zidnih oblog, izbere
in odmeri proizvode po navodilih in izbere ustrezne pripomočke (diski, krtače).
Lahko izbere ustrezen stroj (pometač, industrijski aparat za čiščenje tal, vozilo za
čiščenje, itd.), ga vozi in upravlja z njim, pri čemer upošteva varnostna navodila
(tudi ob prisotnosti drugih ljudi). Lahko označi delovno območje in popravi
preproste okvare svoje opreme (vzdrževanje, baterije, motor, itd.). Lahko dela
samostojno, razume pisna navodila in komunicira na preprost način s svojimi
nadrejenimi in z ljudmi v prostorih. Lahko nadomesti porabljene potrošne izdelke
z novimi in nadzorniku poroča o pomanjkanju le teh. Zaveda se potrebe strank po
udobju (izogibanje hrupu, motenju, itd.) in lahko upošteva specifične zahteve
strank (poseben urnik dela). Stranki / nadzorniku lahko poroča o napakah v
prostorih.
Lahko razlikuje med kislimi in bazičnimi čistili in pozna njihove učinke na
različne površine. Lahko uporablja specialne metode čiščenja (visokotlačno
čiščenje, peskanje, itd.) po navodilih nadzornika. Lahko dela v skupini in ustno
komunicira s svojimi nadrejenimi in z drugimi člani ekipe. Lahko dela varno ob
vsakem času in na vseh mestih, upoštevajoč predpise o varnosti in varovanju
zdravja.

Pozna materiale, proizvode
in jih lahko prilagaja
potrebam. Lahko
komunicira s strankami in z
vodstvom in je zadolžen za
stike z ljudmi v prostorih /
stranke (v primeru pritožb).

8
Čiščenje stekla in
steklenih fasad

Lahko odstranjuje umazanijo in prah z uporabo različnih tehnik za čiščenje stekla
(vključno z 'ameriškim čiščenjem oken'). Po navodilih lahko določi vrste
materialov in zidnih oblog. Lahko doseže delovno površino, za kar uporablja
palico (do 4 m), premične varnostne stopnice in lestev (do 4 m) in se po
končanem delu varno umakne. Lahko vzdržuje lastno opremo in materiale.
Uporablja osebno zaščitno opremo (rokavice, varnostni čevlji, varnostna čelada,
varnostni pas, varnostna vrv, varnostne vponke, itd.). Lahko dela v skupini in
ustno komunicira s svojimi nadrejenimi in z drugimi člani ekipe. Svoje vedenje
zna prilagajati strankam (pravila oblačenja, ukrepi za odpravo napak, itd.), se
zaveda potrebe strank po udobju (izogibanje hrupu, motenju, itd.) in lahko
upošteva specifične zahtev strank (poseben urnik dela). Pri svojem delu upošteva
varnostna navodila.

9
Čiščenje hotelskih sob in
gostinskih obratov, kot
so restavracije, kavarne,
itd.

Lahko izvaja splošno čiščenje in dezinfekcijo (praznjenje košev za smeti,
ločevanje odpadkov, pometanje, sesanje in čiščenje tal, pospravljanje postelj /
menjava posteljnine (v hotelih), čiščenje serviet in prtov (v restavracijah)). Ima
minimalno znanje o vrstah materialov in zidnih oblog, ter uporablja in odmerja
proizvode po navodilih nadzornika in po pravilih o varnosti. Porabljene potrošne
izdelke lahko nadomesti z novimi in poroča nadzorniku o pomanjkanju le teh.
Lahko dela v skupini in ustno komunicira s svojimi nadrejenimi in z drugimi
člani ekipe. Lahko organizira svoje lastno delo in o njem poroča svojim
nadrejenim. Lahko shranjuje ključe, kode za dostop in alarme, itd.

Lahko določi vrste materialov in
zidnih oblog in določi ustrezno
sredstvo za dvig na višino, glede
na značilnosti delovišča, omejitve
in varnostna navodila. Lahko
sestavi, premika in uporablja
različna sredstva za dviganje
(lestev, tudi zložljiva, dvižna
delovna ploščad, gradbeni oder,
vrvi, itd.). Lahko dela samostojno
in prilagaja metode dela glede na
potrebe Razume pisna navodila
(delovni načrt) in komunicira z
ljudmi v prostorih in s predstavniki
strank.
Lahko določi in pripravi vrste
materialov in zidnih oblog. Lahko
razume pisna navodila, dela
samostojno ali v skupini in lahko
drugim članom ekipe pokaže, kako
opraviti delovne naloge. Lahko
komunicira s svojimi nadrejenimi
in s strankami. Pozna pravila za
ravnanje v primeru nevarnosti.

6
Vzdrževalno čiščenje
trdnih podlag z
mehansko opremo:
pometač, industrijski
aparat za čiščenje tal

7
Čiščenje kovinskih in
zidanih fasad in površin
z uporabo ustrezne
opreme

Lahko načrtuje, poučuje, pojasnjuje
in ocenjuje delo ekipe in usposablja
nove zaposlene. Poskrbi, da člani
ekipe poznajo, razumejo in
upoštevajo uveljavljene postopke
čiščenja ter varnostne, okoljske in/ali
druge standarde.

Lahko prepozna različne tipe fasad in površin ter izbere in uporabi
ustrezna čistila. Lahko varno postavi in uporablja (premične)
ploščadi. Obvlada specialne metode čiščenja za odstranjevanje
umazanije s fasad in površin. Lahko dela v skupini ali samostojno in
razume ustna in pisna navodila.

Novim zaposlenim lahko
pokaže, kako opraviti naloge.
Svojim nadrejenim lahko
poroča o poteku svojega dela,
težavah, okvarah in odzivih
strank. Lahko podpiše delovni
nalog in oceni (skupaj s
stranko ali samostojno)
kvaliteto opravljenih uslug.

Zadolžen je za optimizacijo
delovnega procesa. Lahko
načrtuje, daje navodila,
pojasnjuje in ocenjuje delo
ekipe in usposablja nove
zaposlene. Zadolžen je za stike
z ljudmi v prostorih / s
strankami (v primeru pritožb).
Zadolžen je za upoštevanje
varnostnih in okoljskih
standardov.

Ima obširno znanje o materialih,
proizvodih, opremi in poskrbi, da
je vedno na voljo dovolj vseh
materialov za čiščenje.

Odgovoren je za ekipo, lahko
nadzira proces čiščenja, načrtuje
in organizira delo in oceni čas,
potreben za izvedbo del. Lahko
oceni učinke čistila na površino,
ohranja zgodovinsko pomembne
stavbe (fasade in površine) in
vzdržuje električno opremo za
čiščenje (npr. visokotlačne
čistilce). Lahko komunicira s
strankami.
Ima obširno znanje o materialih,
proizvodih in jih lahko prilagaja
glede na potrebe. Lahko organizira
postavitev najete opreme (vozila z
dvigalom, premične delovne
ploščadi, delovnega odra, itd.) na
mestu dela. Lahko komunicira s
strankami (doseže sporazum o
opravljenem delu) in z vodstvom.
Zadolžen je za stike z ljudmi v
prostorih / s strankami (v primeru
pritožb). Zadolžen je za
upoštevanje varnostnih in
okoljskih standardov.
Ima obširno znanje o materialih,
lahko izbere in nabavi proizvode
in opremo. Odgovoren je za veliko
ekipo in lahko izračuna čas, ki je
potreben za izvedbo del. Lahko
komunicira s strankami in
vodstvom. Lahko oceni kvaliteto
opravljenih storitev.

10
Čiščenje v obratih za
predelavo hrane

11
Čiščenje ulic in javnih
odprtih prostorov
(avtobusne in železniške
postaje, postaje
podzemne železnice,
letališča), vključno z
upravljanjem z odpadki
12
Globinsko čiščenje in
povračanje prvotnega
stanja, vključno s
čiščenjem po nesrečah
(požar, saje, dim, voda,
olje, vandalizem –
odstranjevanje grafitov)
in čiščenje po gradnji
(odstranjevanje smeti in
prahu, žagovine in
drugih delcev)

Lahko izbere ustrezno opremo in kemikalije, uporablja ustrezne, varne postopke
dela (vključno z uporabo osebne zaščitne opreme) in pred čiščenjem pripravi
okoliške površine (odstrani ali pokrije hrano). Lahko odstrani netrdovratne in
preprosto odstranljive nečistoče s pometanjem, drgnjenjem ali izpiranjem, pomije
površino z uporabo detergenta in ustreznih ročnih pripomočkov (krtače, krpe,
itd.). Za čiščenje zna uporabljati toploto ali ustrezno dezinfekcijsko sredstvo ter
pospraviti in shraniti očiščene predmete na tak način, da se prepreči ponovna
kontaminacija. Lahko odstrani , očisti / dezinficira, posuši in varno shrani
opremo za čiščenje in popravi ter vzdržuje / nadomesti pokvarjeno opremo, ki jo
potem varno shrani. Lahko dela samostojno ali v skupini in ustno komunicira s
svojimi nadrejenimi in z drugimi člani ekipe.
Ima osnovno znanje o pravilih recikliranja in odstranjevanja odpadkov in lahko
varno dela ob vsakem času in v vseh prostorih , upoštevajoč predpise o varnosti
in varovanju zdravja. Lahko uporablja ročno opremo za zbiranje odpadkov in
čiščenje ulic in javnih prostorov. Lahko dela v skupini in ustno komunicira z
svojimi nadrejenimi in z drugimi člani ekipe.

Lahko opravlja preproste naloge - odstranjuje odpadke,
umazanijo in prah iz notranjosti in iz okolice objektov in
jo odlaga v označen zabojnik; čisti kadi, stranišča in
notranjost omar, drgne, umiva, čisti in lošči zunanje in
notranje površine oken, čisti in lošči vodovodno
napeljavo in vgrajene električne elemente, sesa talne
obloge iz blaga, briše trdne podlage in jih umiva z mokro
krpo, čisti stene, itd. Lahko uporablja preproste naprave,
pri čemer uporablja ustrezne in varne delovne postopke.
Je del intervencijske ekipe, sledi navodilom nadzornika
in lahko ustno komunicira s svojimi nadrejenimi in z
drugimi člani ekipe.

Lahko določi potrebne kemikalije
za čiščenje in opremo, postavi
ustrezne varnostne, okoljske in/ali
druge standarde in določi pravilne
postopke čiščenja.

Odgovoren je za veliko ekipo, lahko poskrbi, da je vedno na voljo
dovolj čistilnih materialov in lahko spremlja upoštevanje
standardov in vodi evidenco. Lahko spodbuja zaposlene k
vzdrževanju higienskih standardov z osvežitvenimi usposabljanji /
predavanji, s prikazovanjem reklamnih materialov, z neposrednim
kontaktom in, če je potrebno, z disciplinskimi ukrepi. Lahko
izvede korekcijske ukrepe (ponovno čiščenje), če je potrebno.

Obvlada ločevanje in
odstranjevanje odpadkov. Lahko
uporablja ročno opremo za
zbiranje odpadkov in čiščenje ulic
in javnih prostorov. Lahko dela
samostojno ali v ekipi in lahko
drugim članom ekipe pokaže, kako
opraviti delovne naloge.

Lahko nadzira in ocenjuje ustreznost čiščenja in ravnanja z odpadki
ter optimizira proces dela. Lahko vodi ekipo (načrtuje, daje
navodila, pojasnjuje in ocenjuje delo ekipe).

Lahko opravlja bolj kompleksne naloge
(čiščenje in odstranjevanje okolju nevarnih
snovi, čiščenje in sterilizacija v prostorih z
živalskimi iztrebki, itd.). Ima potrebno znanje
kemije, da lahko izbere ustrezno opremo in
kemikalije in lahko uporablja kompleksne
stroje in zapletene postopke. Lahko načrtuje
in prilagaja svoje delo glede na potrebe.
Lahko dela samostojno ali v skupini in lahko
pokaže drugim članom ekipe, kako izvesti
delovne naloge. Lahko komunicira s svojimi
nadrejenimi in s strankami.

Lahko načrtuje, daje navodila, pojasnjuje in
ocenjuje delo ekipe in usposablja nove
zaposlene. Poskrbi, da člani ekipe poznajo,
razumejo in upoštevajo uveljavljene
postopke čiščenja ter varnostne, okoljske
in/ali druge standarde. V organizaciji je
zadolžen za stike z ljudmi v prostorih / s
strankami (v primeru pritožb). Lahko
komunicira z vodstvom in mu podaja
povratne informacije.

Ima obširno znanje o proizvodih
in opremi in poskrbi, da je vedno
na voljo dovolj čistilnih
materialov. Lahko komunicira s
strankami in oceni (samostojno ali
skupaj s stranko) kvaliteto
opravljenih del.

