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Arbetsinstruktion Slutlig smittstädning vårdrum
Material:
Se till att all material som behövs finns packad
på vagnen innan arbetet påbörjas, även viktigt att
ta med rätt mängd flergång och engångsmaterial

Arbetsgång












Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Kontrollera hur smittan ska hanteras hos
vårdhygien
Förbered städningen: Blanda
rengöringslösningen (Beroende på smitta)
Om flergångsmaterial används lägg majspåse
vid dörren
Ta med rätt antal dukar och moppar
Ta på skyddskläder
Plocka bort sängkläder och lägg i tvättsäck
som knyts och ställs vid dörren
Ta bort sopor och ställ vid utgången
Börja städningen vid dörren och städa dig
inåt i rummet. Torka och bearbeta mekaniskt
med rengöringslösning (enligt lokal
anvisning) handfat och tagytor i slussen om
sådan finns. Fortsätt in i rummet. Torka med
rengöringslösning på samtliga horisontelloch tagytor, säng, sängbord (lådor in- och
utvändigt), skåp (in- och utvändigt, glöm inte
galgar), instrumentpanel, lampa,
fjärrkontroll, skötbord, permanenta
hjälpmedel, skärmväggar.
Avsluta med WC. Torka dörren, tagytor,
handfat, wc. Kasta toalettborste, kopp och
ersätt med ny. Kasta toalettpapper och annat
som ev finns kvar på toaletten.
Våttorka golvet med rengöringslösningen
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Lägg flergångsmoppar i majspåse,
engångsmaterial kastas
Vänd skylten från gul till grön sida
Avrapportera tidsåtgång på arbetsorder

Säkerhet
Ha rätt skyddsutrustning.
Ha rätt rengöringsmedel (kolla hos smittskydd
vilket som ska användas)

Miljö
Släng avfall på sin tilltänkta plats
Släck lyse när ni lämnar lokalen om ingen
befinner sig i lokalen
Använd inte mer material och vatten än
nödvändigt
Undvik kemikalier så långt det är möjligt
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