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SMITTEFOREBYGGENDE RENGØRING OG SERVICE 
GENEREL OVERSIGT baseret på vejledninger/anbefalinger fra sundhedsmyndigheder og 
erhvervsministeriet samt egne praktiske erfaringer og viden.  
Oversigten er til inspiration og ikke udtømmende. 

Den konkrete COVID-19 rengøring og service hos den enkelte kunde udføres i henhold til 
individuelle ønsker og behov og ud fra kundespecifikke rengørings- og arbejdsplaner.  

• Ekstra rengøring af kontaktpunkter, selv om der ikke er synlige urenheder.  
• Der anvendes mikrofiberklude og engangsklude.  

• Altid brug af engangshandsker. 

SERVICEKATEGORIER LEVERING AF VARER 

AFSPRITNING - sprit DISPENSERE + indhold  
Kontaktpunkter  Mobile standere (GEL, SKUM, FLYDENDE) 
Mødelokaler Væghængt (GEL, SKUM, FLYDENDE) 

Kantine/tekøkkener  
Toiletter/baderum TOILETAFSPRITNING (DISPENSER)  
   

AFTØRRING - vand/sæbe HÅNDSPRIT (FLERE VARIANTER) 
Kontaktpunkter   
Mødelokaler KIT TIL SELVBETJENINGS-RENGØRING 
Kantine/tekøkkener Vand/sæbe spande 

Toiletter/baderum Engangsklude + forstøver og middel  

  Desinfektionsservietter 

SOIGNERING (COVID-19)   

  BESKYTTENDE CREME 
FREE SEATING   

Bord - overflade+kant/underside, gribekant HANDSKER  
Evt. stol - ryg og armlæn underside af sæde.   
Tastatur/mus MUNDBIND (TYPE 2R) 
Info-kort. Rengjort/ikke rengjort (grøn/rød)   

 PLAKATER MED GODE RÅD 
   

 BILLEDE/INFO TIL MØDELOKALER … 
 ”Sådan rengøres korrekt” 

 ”Sådan skal lokalet fremtræde efter brug” 
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OMRÅDER / kontaktpunkter 

RECEPTION - håndtag, touchskærm, plexi-
glas/afskærmning, venteplads, inventar 

GANGE/TRAPPER - gelænder, kontakter 
mv.  

ELEVATORER - knap, håndtag, 
berøringsflader (ind- og udvendig) 

TEKØKKEN - kaffemaskine, el-koger, 
køleskab, opvaskemaskine, skabe/skuffer,  

TOILET - håndtag, trykknapper, 
dispensere, håndvaskarmatur, 
berøringsflader,  

MØDERUM - borde, stole, håndtag, udstyr 

KANTINE - håndtag, møbler i brug, 
madvogne, montre, skabe, kaffe- og 
vandmaskiner 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPISKE kontaktpunkter 
HÅNDTAG - døre, vinduer, skuffer, skabe, 
reoler mv. 

TEKNISK UDSTYR - printer, kopimaskine, 
pc/keyboard/mus, fjernbetjening mv. 

TOUCHSKÆRME - reception, uden for 
møderum, smartboard mv.  

INVENTAR med berøring - whiteboard 
(faste/mobile), skabe, skuffer mv. 

DISPENSERE – håndsprit mv.   

OBS! VED KONSTATERET SMITTE 
NULSTILLING AF RUM  
(skadesservice m. dragter.) 
ISOLERING AF RUM (EJ BRUGES I 5 DAGE) 
(skadesservice m. dragter.) 
INTENSIVERING AF RENGØRING i en 
periode 
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