
Sådan sikrer du dig 
mod virus på  

arbejdspladsen
Rengøring har en afgørende rolle, når det handler om at holde  
smittekilder i arbejdsmiljøet nede. Virus sidder på overflader  

i form af organisk materiale og ikke i nullermænd, hvilket kan betyde,  
at en omlægning af rengøringsrutinerne i en periode med sygdom 

 i omløb kan nedsætte smitte på arbejdspladsen.   

Vi har samlet en simpel guide til de vigtigste opmærksomhedspunkter,  
når der er behov for en ekstra indsats for at undgå helbredsmæssige  

gener og smittespredning. 
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Desinficer 
berøringsflader

Nogle områder rører vi mere end andre 
– helt naturligt. Derfor er det en god 
idé at rengøre og desinficere de mest 
hyppige berøringsflader. Det kan være 
håndtag på døre, skuffer, køleskab, 
stikkontakter, alarmtastetur og andre 
steder, som medarbejderne er i kontakt 
med hver dag. 

Luft ud dagligt 

Mangel på udluftning kan give et fugtigt 
indeklima, som både er til gene for med-
arbejderne og giver bedre betingelser for 
virus. Derfor er det vigtigt at lufte ud hver 
dag.  

Skift dagligt kluden  
på køkkenbordet 

Karkluden er det perfekte miljø for  
bakteriers trivsel og vækst. Den er  
næsten altid våd eller fugtig og  
befinder sig i samme temperatur som 
dig og mig. Den skal derfor skiftes 
mindst én gang om dagen og vaskes 
ved kogevask. Det samme gælder  
viskestykker. 

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 mindske 
smittespredningen ved at skifte hånd-
klædet ud med en god papirløsning.  

Lad rengøringen tage sig 
af arbejdsstationerne

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

Arbejdsstationen skal helst desinficeres 
1-5 gange om ugen og kan med fordel 
ligge som en del af rengøringsmedar-
bejderens eller rengøringsselskabets 
rutine. 

Brug ”Aktivt vand”  
og skån miljøet

I perioder med smittespredning er 
rengøring af overflader ekstra vigtig. Her 
anbefaler vi hos Birns at bruge ”Aktivt 
vand”, som gør effektivt rent uden brug 
af kemi, da vandet er renset for kalk 
og mineraler og gør bedre rent end 
vand tilsat sæbe. På den måde undgår 
du unødige kemikalier, som belaster 
klimaet, og ”Aktivt vand” er dermed jeres 
genvej til mindre miljøbelastning. 
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Bestil en gratis 
gennemgang af 
din virksomheds 

rengøring på 

7025 2200


