Kontaktpunkter – steder eller
udstyr der berøres af mennesker.
Personnæreflader – horisontale
flader og personlige arbejdsredskaber/udstyr inden for en radius af 1
meter fra brugeren.

Hygiejnisk rengøring på kontorarbejdspladser
Hygiejnisk rengøring kræver at rengøringsleverandøren har ”orden i eget hus”
Skal der udføres en hygiejnisk rengøring skal en række ting være i orden.
Kan rengøringsleverandøren svare JA til følgende 5 spørgsmål, så er udgangspunktet for at levere en hygiejnisk
rengøring til stede.
FORUDSÆTNING FOR HYGIEJNISK RENGØRING

HYGIEJNISK RENGØRING – SÅDAN JA

1. Har rengøringsassistenten en ren arbejdsdragt på hver dag
og vaskes og opbevares arbejdsdragten korrekt?

Brug af arbejdsdragt skal være med til at reducere smitte, og
arbejdsdragten bør stilles til rådighed af arbejdsgiver.
Arbejdsdragt: Er en beklædning, som ved arbejdets start, tages
på og umiddelbart efter endt arbejdsdag tages af og lægges til
vask.
Ved risiko for smitte skal arbejdsdragten opbevares,
renholdes og vedligeholdes af arbejdsgiver. Vask af arbejdsdragt vil i de tilfælde være vask ved mindst 80˚C i 10 min eller en
vask ved 60˚C ved min. 1 time. Arbejdsdragten skal opbevares i
et rent skab eller i en ren pose i et lukket skab eller på en hylde
på arbejdspladsen.

2. Har rengøringsassistenten de nødvendige værnemidler til
rådighed?

Engangshandsker, beskyttelsesbriller, engangsforklæde

3. Er rengøringsrummet, vognen, spande og redskaber rene?

Alt hygiejnisk rengøring starter i rengøringsrummet, hvor
rengøringsudstyr opbevares. I rengøringsrummet skal der
være plads til at have en klar og tydelig opdeling af rent og
urent område. Der skal være adgang til rent vand og plads
til rengøringsvognen og andre rekvisitter. Alle rekvisitter der
anvendes til rengøring skal være rene ved arbejdets start.

4. Er rengøringsklude og mopper vasket korrekt, og er der nok
rengøringsklude og mopper?

Uanset rengøringsmetode skal der anvendes rene klude og
mopper. Brugte klude må ALDRIG dyppes i rengøringsopløsningen. Der skal anvendes mindst en klud for hver personnær
enhed, en klud til hver håndvask og en klud til øvrige overflader.

5. Er rengøringsmidlerne doseret korrekt?

Der skal anvendes rengøringsmiddel til al rengøring. Det er
vigtigt, at rengøringsmidlerne er doseret korrekt, så de ikke
efterlader ophobninger af sæbefilm/urenheder på overfladerne.
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Kontaktpunkter – steder eller
udstyr der berøres af mennesker.
Personnæreflader – horisontale
flader og personlige arbejdsredskaber/udstyr inden for en radius af 1
meter fra brugeren.

Daglig rengøring på et kontor

Hvordan udføres hygiejnisk rengøring

Normalt er rengøringen på kontorer problemfri
og udføres enten som programmeret rengøring,
frekvensrengøring eller indsatsbaseret rengøring
(renhedsgrad/INSTA 800).

Hygiejnisk rengøring udføres fra rent mod urent,
oppefra og ned, udefra og ind. Kontorarbejdspladsen
med skrivebord, tastatur og telefon er det mest
urene.

Ved et udbrud er det vigtigt, at der er en indarbejdet
struktur omkring den daglige rengøringsindsats
således, at den medvirker til at bekæmpe virus og
spredning. Derfor er det nødvendigt, at der i et
samarbejde aftales et hygiejne-/rengøringstillæg til
den daglige rengøring.

• Der skiftes klude hyppigt og minimum fra lokale
til lokale

Det skal være helt klart og entydigt, hvad rengøringsassistenten gør rent, og hvad kontormedarbejderen
skal bidrage med, hvis smittevejene skal brydes.

• Arbejdsdragten beskyttes af et engangsforklæde
ved toiletrengøring

• Brugte klude dyppes aldrig i rengøringsvandet
• Der skiftes handsker og udføres håndhygiejne fra
lokale til lokale

Eksempel på hygiejne-/rengøringstillæg
Det står rengøringsassistenten for

Det står kontormedarbejderen for

Dette tillæg kunne være daglig aftørring/rengøring af
alle kontaktpunkter og personnæreflader som:

Som tillæg til denne rengøring er det vigtigt at
inddrage medarbejderne på kontorerne. Hvis de
starter arbejdsdagen med en desinfektion af egen
arbejdsstation:

• Ekstra aftørring af Kaffeautomater, greb i køkkenområder, sæbe og håndsprit dispensere
• Ekstra aftørring af greb på vinduer, døre, el
kontakter, trappegelændere, elevatorknapper
m.m.
• Daglig rengøring + soignering af toiletområder

• Eget skrivebord med kant
• Eget tastatur og telefon
• Evt. armlæn på kontorstol
Dette kunne fx ske med en engangsklud med desinfektionsmiddel klar til brug.

Et almindeligt universalrengøringsmiddel i korrekt
dosering anvendes til denne rengøring.
Derefter evt. desinfektion af dørhåndtag og kontakter
efter rengøring (spritklud).
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