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Procedure  
 

 
 

Emne: Covid-19, coronavirus 
 

 

Formålet: 
- At forebygge spredning og smitterisiko 

- At hygiejniske forholdsregler håndteres korrekt og ens af alle involverede 

- At alle oplever, at smitteforebyggelse håndteres professionelt. 

-  

 

Henvender sig til: Alle ansatte i plejeboligområdet. 

 

Kort beskrivelse af infektionen: 

Coronavirus er en forkølelsesvirus der kan give influenzalignende symptomer. 

Symptomerne kan være feber, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød. 

 

 

Smittespredning: 

Coronavirus spreder sig ved person-til-person smitte. Smitten sker hovedsageligt ved 

host og nys i ansigtet på den raske (dråbesmitte) inden for 1 m eller ved kontaktsmitte 

via sekret på hænder eller overflader (fx håndtag, knapper mv.). Der er derfor vigtigt at 

holde hænderne fra ansigtet. 

 

 

Isolation og ophold i fælles miljø: 

Beboeren bør opholde sig i eget hjem/på egen stue, minimere kontakt med andre og 

anvende separat bad og toilet, hvis det er muligt. 

 

 

Hygiejniske foranstaltninger for at hindre smittespredning i pleje og omsorg for 

beboeren: 

Beboeren skal opfordres og evt. hjælpes med en god håndhygiejne, med håndvask med 

vand og sæbe og brug af håndsprit. 

Skal opfordres og evt. hjælpes med at få ret tøj på dagligt. 
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Anvisninger i anvendelse af værnemidler ved plejen af beboere ifølge SSI`anbefalinger: 
 

Håndhygiejne • Håndhygiejne er den vigtigste forholdsregel til forebyggelse 

af kontaktsmitte. 

• Hånddesinfektion med håndsprit (30 sek) udføres, når 

hænderne er rene og tørre. 

• Håndvask (60 sek) udføres ved synlig eller vår forurening af 

hænderne og efterfølges altid af hånddesinfektion med 

håndsprit. 

Håndhygiejne udføres: 

• Før og efter kontakt med beboeren og dennes omgivelser 

• Før rene opgaver og efter urene opgaver 

• Efter brug/skift af handsker (og andre værnemidler) 

Værnemidler 

generelt 

Værnemidler er udstyr personalet bruger for at: 

• Beskytte personalet imod smitte med mikroorganismer 

• Forhindre at personalet videregiver smitte. 

Handsker Handsker anvendes ved alle pleje- og behandlingsprocedure i 

borgerens bolig, samt ved direkte kontakt med udstyr, genstande 

og snavsetøj. 

Handsker er til engangsbrug og må ikke vaskes eller desinficeres. 

Forurenede handsker kan være årsagen til smittespredning. 

Handsker skiftes mellem forskellige procedurer samt ved 

forurening. 

Arbejdsdragt, 

plastforklæde og 

engangsovertræks 

kittel 

 

• Plastforklæde med lange ærmer/væskeafvisende 

engangsovertrækskittel anvendes ved direkte kontakt med 

beboer, udstyr og snavsetøj eller kontakt med inventar, hvor 

der er risiko for, at arbejdsdragten forurenes. 

• Ærmer skal slutte tæt ved håndleddene. 

Kirurgisk maske, 

beskyttelsesbril- 

ler og visir 

• Beskyttelsesbriller/visir/maske anvendes ved direkte 

kontakt med beboere (under 1 m). 

• Flergangsvisir anvendes ved forsyningsproblemer. 

Flergangsvisir rengøres med vand og 

sæbe/rengøringsserviet og aftørres med sprit 70-85%. Der 

anvendes handsker ved rengøring af visiret. 

Beboerens 

udskillelser 
• Undgå berøring (brug værnemidler). 

• Urin, afføring, blod, pus eller lignende skylles direkte ud i 

toilet. 

Udstyr og andre 

genstande 
• Anvend udstyr og hjælpemidler, som kan rengøres og 

desinficeres; alternativt anvendes engangsudstyr. 

• Udstyr skal så vidt muligt kun anvendes til den enkelte 

beboer. 
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• Udstyr og hjælpemidler, som genanvendes, skal rengøres og 

desinficeres med egnet desinfektionsmiddel, fx 

ethanolbaseret alkohol 70-85% på mindre overflader og et 

klorholdigt produkt (min.1000 ppm) på store overflader. 

• Flergangsudstyr, der skal genbehandles uden for beboerens 

værelse/hjem emballeres forsvarligt og medtages til 

dekontaminator/instrumentopvaskemaskine 

(varmedesinfektion foretrækkes) 

Affald • Affald emballeres og kasseres som vanligt og der udføres 

håndhygiejne 

Tøj og linned 

 

 

 

 

 

Vasketøj 

Berendsen 

• Snavsetøj håndteres så lidt som muligt. 

• Alt tøj/linned mm. skal i smelteposer når det skal vaskes. 

• Så vidt muligt vaskes håndklæder, sengelinned og undertøj 

ved min 80°C og det øvrige om muligt ved 60°C. 

• Såfremt der anvendes fælles vaskemaskine skal denne 

rengøres med vand og sæbe, samt køre et kogeprogram med 

tom maskine efter vask af beboerens tøj og lignende. 

• Berendsen har bedt os om at alt tøj der sendes til vask 

hos dem fra Coronasmittede beboere samt arbejdstøj 

fra personale som har været i kontakt med smittede 

kommes i smelteposer (de klare poser der opløses i 

vand) 

 
 
 
 
Kilder og referencer: 
 
https://hygiejne.ssi.dk/-
/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/covid19/anbefalinger-til-personale-i-
plejecentre130320ssi.pdf?la=da 

 
 
Erstatter ingen tidligere Udarbejdet af 

Udviklingssygeplejerske 

Jeanette Erceninks 

20.03.20 
 

Godkendt af Leder af 

Plejeboligområdet 

Mona T. Funch 

Denne udgave er lagt på 

www.plejebolig.albertslund.dk 

Gældende fra 

20.03.20 

Samt lagt på SB-SYS under 

procedure 

 

https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/covid19/anbefalinger-til-personale-i-plejecentre130320ssi.pdf?la=da
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/covid19/anbefalinger-til-personale-i-plejecentre130320ssi.pdf?la=da
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/covid19/anbefalinger-til-personale-i-plejecentre130320ssi.pdf?la=da
http://www.plejebolig.albertslund.dk/
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                                         Procedure 
 

Emne: Rengøring ved Corona 
 
 

 

Formålet: 

- At forebygge spredning og smitterisiko. 

- At hygiejniske forholdsregler håndteres korrekt og ens af alle involverede. 

- At alle oplever, at smitteforebyggelse håndteres korrekt. 
 
Henvender sig til: Alle ansatte i plejeboligområdet. 

 

Værnemidler: 

Der skal bæres værnemidler ved rengøring. 

Der skal bæres overtrækskitler, hvis der er risiko for, at få forurenet tøj. 

 

Rengøring: 

Rengøring i bolig og udenomsarealer efter kvalitetsstandarden. 

Dagligt skal kontaktpunkter aftørres med at klorholdigt produkt eller med sprit 70%. 

Kontaktpunkter er eks: 

Håndtag. 

Sengehest. 

Vandhaner. 

Toiletsæde og toiletskylleknap. 

Nødkald og kontakter. 

Sengeborde etc. 

 

Toiletområde og toilet rengøres til sidst. 

Brugte klude kasseres eller vaske ved minimum 80°C efter brug. 

Personalet, der foretager rengøring, skal anvende handsker og plastforklæde. Ved 

rengøring inder for 1 m afstand af syg beboer anvendes desuden visir. 

 

Rengøringsmidler: 

- Presept – 4 tabletter opløses i en liter vand ( dette er tabletter der opløses i vand 

og svarer til 1000 ppm aktivt klor). 

- WetWipe – clorine desinfection-klude (dette er imprægnerede engangsklude, med 

aktivt klor på 1000-1200 ppm aktivt klor). 
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Støvsuger pose skiftes efter brug i boligen, og diverse flergangsklude skal i vand 

opløselig pose og vaskes ved min 60°C. 

 

Der skal udføres håndhygiejne efter rengøringen. 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilder: 
 

https://hygiejne.ssi.dk/-
/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/covid19/anbefalinger-til-personale-i-
plejecentre130320ssi.pdf?la=da 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Udarbejdet af:  
Udviklingssygeplejerske 
Jeanette Erceninks 
 

20.03.20 
 

Godkendt af: 
Plejeboligområdet 
Mona Tina Funch 
Denne udgave er lagt på 
www.plejebolig.albertslund.dk 
gældende fra 

20.03.20 
 

  Samt på SB-SYS under procedure 

   

 

http://www.plejebolid.albertslund.dk/

