
9 GODE RÅD 
til bedre rengøring og 
hygiejne på arbejdspladsen 
og kontoret



Et rent arbejdsmiljø 
kan være din 

bedste investering
Undersøgelser viser, at medarbejdere er mere effektive  

og leverer bedre resultater, hvis de arbejder i rene miljøer  
– end hvis de befinder sig i beskidte omgivelser. 

Vi har samlet en simpel guide, så du kan skabe et bedre  
indeklima for dine medarbejdere og forebygge helbreds- 

mæssige gener på din arbejdsplads.

Lad rengøringen tage sig 
af arbejdsstationerne

De fleste medarbejdere skal selv sørge 
for rengøring af egen arbejdsstation. 
Men dette er et ofte overset område, og 
derfor bliver det stort set aldrig gjort. 

Arbejdsstationen skal helst desinficeres 
1-5 gange om ugen og kan med fordel 
være en del af rengøringsmedarbej- 
derens eller rengøringsselskabets 
rutine. 

Luft ud dagligt

Mange kontormiljøer døjer med et  
dårligt indeklima pga. tung og inde- 
lukket luft, der typisk kommer fra pc’ere, 
print- og kopimaskiner. Men noget så 
simpelt som daglig udluftning kan være 
med til at lette atmosfæren i rummet 
og give medarbejderne et større  
mentalt overskud.

Undgå farlige  
rengøringsmidler

Farlige og stærke rengøringsmidler  
kan fremprovokere arbejdsbetinget 
eksem og allergi hos dine med- 
arbejdere. Brug miljømærkede 
rengøringsmidler og erstat evt. 
støvsugeren med en, der har 
HEPA-filter, så støvet bliver i 
støvsugeren og ikke hvirvler 
tilbage i lokalet.

Brug ”Aktivt Vand” og 
skån miljøet 

Udover at implementere ovenstående 
punkter, vil vi hos Birns anbefale en helt 
ny type rengøring uden brug af skrappe 
rengøringsmidler. ”Aktivt Vand” er  
udviklet af os og renset for kalk og  
mineraler ved hjælp af et filter af birke-
harpiks. Det giver den fordel, at det gør 
helt rent uden brug af kemi. Faktisk gør 
”Aktivt Vand” bedre rent end almindeligt 
vand tilsat sæbe. Du undgår dermed 
unødige kemikalier og mindsker miljø-
belastningen. 

Mere fokus på  
desinficering for at undgå 
sygdomsspredning

Som virksomhed kan du gennem  
rengøringsrutinerne gøre dit for at  
undgå spredning af smitte. I perioder 
med sygdom i omløb kan det være en 
god ide at få rengøringen til at bruge 
flere kræfter på at desinficere  
berøringsflader og mindre kræfter  
på at tørre støv af.

Vælg den rigtige klud

Vær sikker på, at din rengøringsmed-
arbejder eller dit rengøringsselskab 
altid har fokus på at bruge en ren klud. 
Kluden, der bruges på skrivebordet, må 
fx aldrig være en del af toiletrutinen. 

Skift kluden på  
køkkenbordet dagligt

Karkluden er stort set altid våd og befinder 
sig i stuetemperatur. Det betyder, at 
den er et helt perfekt sted for bakteriers 
trivsel og vækst. Bruger du ligeledes 
viskestykket til at tørre af med, gælder 
samme rutine. 

Vask hænder

Du kan aldrig gardere dig mod folks 
dårlige toiletvaner. Derfor bør du altid 
desinficere dørgreb på toiletter og sikre, 
at vejen fra toilet til køkken er en del af 
rengøringsrutinen hos jer.

Skift håndklædet  
ud med papir

Et vådt håndklæde har samme effekt 
som en sur karklud. Den er det perfekte 
sted for bakteriers trivsel og vækst. Du 
kan derfor nemt og hurtigt øge hygiejnen 
på toilettet blot ved at skifte håndklædet 
ud med en god papirløsning. 
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Bestil en gratis 
gennemgang af 
din virksomheds 

rengøring på 

7025 2200



Rengøring helt uden kemi
Ligesom vi har en holdning til kluden, har vi også en holdning til kemi. 
Vi vil helst være foruden kemi og bruger det stort set aldrig.  

Dette kan vi, fordi vi arbejder med rent vand. Altså ikke rent som det, der 
kommer ud af hanen. Men rent så du kan måle og mærke det på en helt 
større skala.

www.birns.dk

Aktivt vand

Det “rene vand”, som vi også kalder for Aktivt 
Vand, er renset for kalk og mineraler ved 
hjælp af et filter af birkeharpiks, der i øvrigt 
ikke udleder CO2. Aktivt Vand er udviklet af os 
og har den fordel, at det gør helt rent uden 
brug af kemi. Faktisk gør Aktivt Vand bedre 
rent end almindeligt vand tilsat sæbe.

Aktivt Vand kan bruges til almindelig  
rengøring af borde og kontorelementer,  
ved gulvvask og til vinduespolering. Og  
så kan det dokumenteres ved målinger.

Aktivt Vand er en ekstraydelse, som mange 
af vores kunder vælger – og som de er glade 
for. En af dem er Logicon, som på 5. måned får 
gjort rent helt uden brug af kemi. De har fået 
et mere friskt arbejdsmiljø og oplever, at det 
føles mere rent. Der bruges kun mikrofiber- 
klude og rent vand.

Få et godt
tilbud på rengøring 

eller vinduespolering 

7025 2200


