Albertslund Kommune
Hjemmeplejen

Afspritning af overflader, hvor der er håndkontakt
Målgruppe:
Alle medarbejdere ansat i hjemme- og sygeplejen, Albertslund kommune.
Formål:
Forebygge smittespredning – eksempelvis Coronavirus.
Mål:
Høj hygiejne, der sikrer et sundt arbejdsmiljø
Fremgangsmåde:
Alle flader, der berøres af hænder/fingre, skal af sprittes efter nedenstående fremgangsmåde.
Personlige værnemidler – SKAL anvendes:
• Handsker
• Maske/Visir
• Beskyttelsesbriller
• Forklæde
Materialer:
• Overflade desinficer klude – skift løbende
• Affaldspose
Alt ovenstående opbevares i kasse i køkkenskab i stueetagen, mærket: ”AFSPRITNING”
Arbejdsgang:
• Tag kassen med afspritningsremedier frem og stil på køkkenbordet
• Sprit hænder, og åbn kassen
• Tag en affaldspose og læg klar på bordet
• Tag værnemidler på i nedenstående rækkefølge:
1. handsker
2. forklæde
3. beskyttelsesbriller
• Tag (en kvart) engangsklud og væd med sprit ind over vasken. Kluden skal være våd, men må ikke
dryppe! Kom løbende mere sprit på kluden ved behov
• AF sprit efter nedenstående plan
Afspritningsplan, stueetagen:
Alle kontakt flader ex.
• Alle dørhåndtag, vridere og nøgler, på begge sider af døren
• Alle lyskontakter
• Håndtag på sæbe- og spritdispensere
• Kontakter og håndtag på kaffemaskiner og El-kedel, Microovn
• Berøringssteder på vandautomat
• Vandhanen
• Håndtag på køkkenskabene
• Køleskabshåndtag og køleskabskanten med håndtaget
• Køleskabshåndtag + køleskabskant
• Kanten/greb på skraldespandene
• Sikringsskabe i gruppe 2 og 4
• Tastaturer + mus i grupperum
• Klokke på bordet i grupperum
• Handskeskab v. Henriettes kontor
• Printertastatur og -håndtag
• Alarm v. hoveddør – indvendigt og udvendigt
• Wc udtrækningsknap
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Skift desinficer klude løbende.
Pose med desinficer klude lukkes og kommes i stor affaldsspand.
Afspritningsplan, første sal:
Alle kontakt flader ex.
• Alle dørhåndtag, vridere og nøgler, på begge sider af døren
• Alle lyskontakter
• Håndtag på sæbe- og spritdispensere
• Kontakter og håndtag på kaffemaskiner og el-kedel
• Berøringssteder på vandautomat
• Vandhanen
• Håndtag på køkkenskabene
• Køleskabshåndtag og køleskabskanten med håndtaget
• Køleskabshåndtag + køleskabskant
• Kanten/greb på skraldespandene
• Sikringsskabe i gruppe 2 og 4
• Tastaturer + mus i grupperum
• Klokke på bordet i grupperum
• Handskeskab v. Henriettes kontor
• Printertastatur og -håndtag
• Varmeskabshåndtag
• Gelænder ved trappen
• Gelænder til stuen
• Wc udtrækningsknap
Efter udført afspritning:
• Læg den brugte spritklud i vasken
• Tag sikkerhedsbrillerne af, kom sprit på en ny (kvart) engangsklud, og tør brillerne over med spritkluden
• Skyl de to bruge klude igennem med vand nogle gange. Kom derefter kludene ned i affaldsposen.
• Tag forklædet af, og kom ned i affaldsposen
• Bind knude på affaldsposen og smid den i skraldespanden, i restaffald
• Tag handskerne af
• Vask og afsprit hænder
• Læg handsker og sikkerhedsbriller ned i kassen, og kom kassen ned i skuffen (hvis du brugte
almindelige handsker – smid dem ud).
Følgende skema – ligger i afspritningskassen
Stue etage
Dato

Kl.7
Navn

Kl.13.15
Navn

Kl.20
Navn

Første sal
Dato

Kl.7
Navn

Kl.13.15
Navn

Kl.20
Navn
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Links:
https://hygiejne.ssi.dk/NIRdesinfektion
https://app.ecoonline.com/app/api/document/v1/sds/18860891/pdf?accesskey=uwQvlHwZY8_A2h7F3juCh
Qe1gAgZgpTG2krAMpwK/4fDBTC14s1/jqMH4S2pTXo/D&applicationID=7&int_status=0
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