FAKTAARK
GODE RÅD TIL
EKSTRA HYGIEJNETILTAG
COVID-19

På grund af corona-pandemien spiller
rengøringen en afgørende rolle i bekæmpelse af virus. Det er vigtigt at tage sine
forholdsregler for at passe på alle medarbejdere, både dem, der gør rent professionelt og andre medarbejdere, der udfører
ekstra hygiejnetiltag.

Dette faktaark med gode råd henvender
sig til arbejdsgivere og arbejdsledere, der
opfordrer medarbejderne, der normalt ikke
gør rent på virksomheden, til at medvirke
ved ekstra hygiejne tiltag.
Faktaarket skal bidrage til at forebygge,
at medarbejderen udsættes for smitterisici og skadelige påvirkninger.

Rengøringsmidler

Husk oprydning er ekstra
vigtigt i denne tid, så
rengøringspersonalet kan
komme til alle vegne.

Brug almindelige rengøringsmidler og anvend fiberklude.
Hvis rengøring udføres korrekt, fjerner vand og sæbe op til
99,9 % af urenhederne. Brug IKKE spray, da dette forstøver,
irriterer lungerne og vil kræve brug af ansigtsmasker.
Bruseflasker er dog okay.
Desinfektionsmidler kan anvendes ud fra forsigtigheds
princippet til kontaktflader. Det anbefales at bruge sprit
med 70-85 % ethanol og uden indhold af glycerol, fordi
glycerolen klistrer til overfladen, hvilket binder snavs og
mikroorganismer.
Desinfektionsmidler med de angivne koncentrationer
får coronavirus til at tørre.
Engangsspritservietter kan også anvendes.
(Benyt IKKE klor, da dette er en helt anden faregruppe
og kræver åndedrætsværn.)

Pas på dine hænder

Gode råd:
Arbejdsgiveren bør sikre at:
• medarbejderen får en grundig instruktion i
hygiejnetiltag

•

medarbejderen benytter korrekte og sikre
arbejdsmetoder

•

medarbejderen benytter egnede værnemidler,
herunder handsker

•

medarbejderen får stillet god, fed og
uparfumeret håndcreme til rådighed

Ekstra hygiejnetiltag:
Kontaktflader, som flere benytter f.eks.:
(Ikke udtømmende liste)
• Biler, som benyttes af flere (nøgler, rat,
gearstang m.v.)

•

Diverse håndtag på f.eks. kaffekander,
køleskabe, rullevogne og andre hjælpemidler,
der benyttes af flere

•

Egne telefoner og tastaturer

Brug handsker til det våde arbejde eller arbejde med
kemiske stoffer, herunder sprit.
Foretag grundig håndvask efter rengøringen.
Benyt herefter en god håndcreme uden parfume.

Nyttige Links mv.
 at.dk/nyheder/2020/05/inddrag-medarbejderne-i-at-forebygge-coronasmitte/
 https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/nir
 www.bfa-service.dk

Hygiejnekursus online
For at sikre den nødvendige viden om hygiejne på arbejdspladserne kan det være en god ide at give medarbejderen et 1-dags online kursus i grundlæggende rengøring og
hygiejne. Dette kan fås i AMU-regi.

