Veiledning renhold etter overnatting
Pr. 30.04.2020

-

Spør gjesten ved ankomst om han/hun har noen symptomer på luftveisplager/feber. Be om
at de gir beskjed hvis de skulle bli syke i nær tid etter oppholdet. Dersom det viser seg at
gjesten er smittet, må det utføres smittevask med desinfeksjon på rommet.

-

Hvis det er mulig la det brukte rommet/hytten/leiligheten stå tomt i noen dager før
rengjøring.

-

Hvis ikke det er mulig å la rommet stå, rengjør på vanlig måte, men med ekstra fokus på
kontaktflater, f.eks:
- skap og skuffeknotter/-fronter
- lysbrytere
- vindushasper og poster
- speil
- alle møbelflater som ikke er i stoff - alle bordflater
- dørhåndtak og dørkarmer
- telefon
- armaturer på vask og i dusj
- fjernkontroll/TV
- dusjhode, dusjdører og slange
- varmeovn
- toalettrullholder
- dispensere
- porselen sanitær
- avfallsbøtter

-

Hvis det er tid og mulighet er det fint å lufte godt før renholder starter med rengjøring.

-

Det må benyttes fuktig klut på kontaktflater, ikke støvkost. Såpe og vann tar covid -19
viruset. Alltid rengjør med såpe og vann eller microklut. Brukes det microklut husk å sjekke
hvor god den er mot bakterier og virus, det er forskjell på de ulike typene som er på
markedet. Det er også viktig at kluten ikke er slitt da effekten blir mindre. Din leverandør vil
ha disse opplysningene.

-

Det er viktig å bytte kluter og mopper for hvert rom som gjøres rent. Badet regnes som eget
rom. Dette for å unngå smittespredning.

-

Bruk hansker under hele rengjøringsprosessen. Husk håndvask før og etter bruk av hansker.
Hanskene må skiftes minimum mellom hvert rom.

-

Unngå daglig rengjøring på rom til gjester som bor over flere dager. Tilby gjesten rene
håndklær, toalettpapir og mulighet til å skifte pose på søppel. Dette må ikke stå på
selvforsyningstralle, men leveres til gjesten pakket i pose. Det bør legges frem poser på
rommene som gjestene kan legge skitne håndklær i.

-

Håndklær/sengetøy o.l. skal vaskes på minimum 60 grader.
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