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 شویداشتباهات رایجی که در تمیز کردن خانه مرتکب می

معموال افراد تمایل دارند که کارها را هنگام گیر است. کاری دشوار و وقت خانه کردن تمیز

 .تر و در کمترین زمان ممکن انجام دهندنظافت خانه، سریع

اما در این میان همیشه اشتباهاتی وجود داشته که اکثر افراد در نظافت و تمیزی منزل 

 .رودشوند. با انجام این اشتباهات، وقت و انرژی شما به هدر میمرتکب می

شود. فرسا تبدیل میبه کاری سخت و طاقت داریخانه امور نظافت و انجاماز این رو، 

ترین زمان ممکن تمیز نمایید باید با برای اینکه بخواهید منزل خود را در سریع

 .اشتباهات رایج در این زمینه آشنا شوید  تمام

اده، آن را به توانید با انجام چند عادت سکاری دشوار بوده می خانه کردن تمیز از آنجا که

ترین فعالیت ممکن تبدیل نمایید. اما در این میان، اشتباهاتی وجود داشته که با مرتکب ساده

 .شدن آنها زمان خود را هدر خواهید داد

هایی نظیر: عدم تمیزکاری وسایل و ابزارهای نظافت، خیس نکردن به عنوان مثال، فعالیت

 .ارزشمند شما تاثیرگذار باشندتوانند در هدر دادن وقت می… ظروف کثیف و

تر انجام شدن نظافت منزل باید از قاعده و قانون خاصی پیروی نمود. یادتان برای سریع

مان ترین زتوانید کارها را در سریعباشد که حتی با انجام چند تغییر ساده در امور منزل می

 .ممکن انجام دهید

 شویم آشنا آشپزخانه کردن تمیز جهت ضروری نکات با مطالعه: پیشنهاد

 آشنایی با اشتباهات رایج در تمیز کردن خانه

های رایجی وجود داشته که عالوه بر انجام نشدن سریع عادت خانه کردن تمیز متاسفانه در

 .شوندها باعث خستگی بیش از حد شما میفعالیت
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تواند تاثیر زیادی بر ای صورت گیرد، میاگر نظافت طبق برنامه و اصول تعیین شده

های نامطلوب خود ها داشته باشد. متاسفانه اکثر افراد از عادتتر انجام شدن فعالیتراحت

 .کنندجهت نظافت منزل به صورت روزمره پیروی می

انجام ندادن مستمر این اشتباهات و یادگیری چند اصول ساده از هدر رفتن زمان ارزشمند 

 کردن تمیز شما جلوگیری خواهند کرد. در ادامه شما را با مهمترین اشتباهات رایج در

 :آشنا خواهیم کرد خانه

 های ظرفشویی و لباسشوییعدم تمیزکاری ماشین 

کنند، عدم توجه به نظافت فراموش می خانه کردن تمیز ای که اکثر افراد درمهمترین نکته

 .های ظرفشویی و لباسشویی استماشین

ها به صورت مستمر صورت البته باید دقت داشته باشید که اگر تمیز کردن این دستگاه

 .شودو استهالک زودهنگام آنها مینگیرد باعث بد بو شدن 

های ظرفشویی و لباسشویی یک فنجان سرکه سفید را درون جهت کارکرد موثر ماشین

 .ها را جهت تمیز شدن روشن نماییدمحفظه مخصوص ریخته و سپس دستگاه

 های کثیف جهت تمیز کردن خانهاستفاده مکرر از پارچه 

های کثیف است. شما با ، استفاده از پارچهخانه کردن تمیز از جمله اشتباهات رایج در

 .شویدها در محیط میهای کثیف باعث پخش شدن بیشتر باکتریاستفاده از پارچه

متاسفانه این مورد از جمله مهمترین اشتباهاتی است که اکثر افراد در نظافت منزل مرتکب 

های مایکروفایبر شوند. همیشه خاطرتان باشد که جهت تمیز کردن منزل خود از پارچهمی

 .ای بر روی سطوح باقی نماندبدون پرز استفاده نمایید تا هیچ لکه

 کننده مخصوصعدم استفاده از وسایل تمیز 
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های دشوار نظافت ، ابزارها و وسایل زیادی وجود داشته که فعالیتخانه کردن تمیز هنگام

زارهای خاصی است که باید چیزی که مهم بوده، توجه به ابکنند. آنرا با سادگی همراه می

 .هنگام نظافت یا تمیز کردن منزل از آنها استفاده نمایید

تری هم وجود دارد. شما های منزل روش سادهبه عنوان مثال جهت تمیز کردن پرده

تان استفاده تر فعالیتهای مخصوص برای این کار جهت انجام راحتتوانید از برسمی

 .نمایید

 ظروف چربی قبل از شستشو عدم توجه به خیس کردن 

 به توجه عدم کنند،می فراموش هخان کردن تمیز از موارد مهمی دیگری که اکثر افراد در

 ماندهباقی مقداری غذا، صرف از بعد است. شستشو از قبل چربی ظروف کردن خیس

 .شوند خیس خوبی به شستشو از قبل است نیاز که داشته وجود ظروف روی بر چربی

 هایلکه کامل نشدن پاک باعث شستشو هنگام غذایی مواد به آغشته ظروف نکردن خیس

 .شودمی آنها روی بر چربی از ناشی

 عدم توجه به خالی کردن کیسه جاروبرقی 

خالی نکردن کیسه جاروبرقی از مهمترین اشتباهات رایجی بوده که اکثر افراد نسبت به آن 

توجه هستند. این موضوع باعث استهالک زودهنگام دستگاه شده و از طرفی بر روی بی

 .کارکرد آن تاثیر منفی خواهد گذاشت

های جمع شده جهت رفع این مشکل باید چند دقیقه از وقت خود را جهت خالی کردن آشغال

 .درون کیسه جاروبرقی صرف کنید

 عدم توجه کردن به تمیز کردن خانه از باال به پایین 

باید مد نظر قرار دهید، توجه به روتین  خانه کردن تمیز یکی از مهمترین مواردی که در

 .تان جهت نظافت استروزمره
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بعدی از جاروبرقی جهت کنید یا در اقدام به عنوان مثال، در ابتدا شروع به گردگیری می

کنید؟ توجه به این مورد مهم باعث های جمع شدن بر روی زمین استفاده میآوری آشغالجمع

 .شودتاثیر گذاشتن بر کیفیت فعالیت شما هنگام تمیز کردن منزلتان می

 عدم توجه به تمیز کردن خانه به صورت مداوم 

پذیرد. در اینصورت، زحمت شما باید به صورت مداوم و مستمر صورت  خانه کردن تمیز

شود. جهت نظافت منزل بهتر است که جهت تمیز کردن کلی منزل بیشتر از قبل می

 .ریزی خاصی برای خود داشته باشیدبرنامه

توانید هر روز را به انجام یک کار مشخصی طبق برنامه از قبل تعیین بدین صورت می

توانید زمان خود را جهت نظافت منزل ریزی، بهتر میشده، اختصاص دهید. با برنامه

 .مدیریت کرده و خستگی ناشی از کارهای روزمره را در خود کاهش دهید

 هاها و پنجرهعدم توجه به تمیز کردن اصولی آینه 

باید از اصول و قواعد خاصی پیروی کرد. متاسفانه بیشتر افراد با  خانه کردن تمیز جهت

 .ها آشنا نیستندا و پنجرههقواعد خاص تمیز کردن اصولی آینه

باید در ابتدا هرگونه گرد و غبار نشسته بر روی آن را پاک  جهت تمیز کردن بهتر آینه

ید جهت توانکن و استفاده از دستمال مایکروفایبر میکرد. سپس با اسپری کردن شیشه پاک

 .پاک کردن آینه اقدام نمایید

ر را در یک روز ابری انجام دهید. تمیز ها بهتر است این کادر مورد تمیز کردن شیشه

شود. زیرا پس از دستمال کشیدن ها در روز آفتابی به هیچ عنوان توصیه نمیکردن شیشه

 .بر روی شیشه وجود دارد آثار لکه

 

 



  

    

 

5 
www.greenlist.ir 

 کنند می تلف را شما زمان که خانه کردن تمیز در رایج اشتباه 8

 

 گیری نهایینتیجه

کاری چندان سختی نیست. اگر شما از قاعده و اصول مشخصی جهت  خانه کردن تمیز

 .رودداری پیروی نمایید، همه چیز به خوبی پیش میهای روزمره خانهانجام فعالیت

های منزلتان از چه روش چیزی که مهم بوده این است که شما جهت تمیز کردن اصولیآن

نزل های مربوط به نظافت منه انجام فعالیتخاصی استفاده نمایید. متاسفانه اکثر افراد در زمی

 .گذاردشان تاثیر زیادی میشوند که انجام آنها در هدر رفتن وقتدچار اشتباهاتی می

 


