
I Rutiner for Hygiene, ReTrans Midt.  Gjeldende fra 26. mars 2020 

Innledning 

Renovasjon er en de Samfunnskritiske funksjonene som skal opprettholdes. I den forbindelse må 

vi tilrettelegge for at våre ansatte skal kunne gjennomføre arbeidsoppgavene sine på en sikker 

måte. Følgende rutiner SKAL overholdes:  

 

1) Ved oppmøte: Oppholdsrom og garderobe 

• Vask hendene godt med såpe ved arbeidsdagens start.  

• Det er viktig at det er gjennomført god renhold i byggene. Vaskebyrå nyttes regelmessig og 

kan tilkalles for å øke hyppighet på renhold av Driftsleder.  

• Driftsleder eller utpekt person pr avd skal daglig rengjøre overflater i garderobe/toalett. 

Begrense smittefare. 

• Ikke bruk mer tid enn behøvelig innendørs.  

• Forskjøvet oppmøtetid.  

o Skal vi lykkes med å begrense smitte hvis noen av våre ansatte blir smittet med 

Korona, så skal forskjøvet oppmøtetid overholdes. Dette er avgjørende. 

Minimalt/ingen kontakt mellom ansatte så langt dette lar seg gjøre. 

o Oppmøte pr bil, og det er faste makkere pr bil, så langt dette går. 

o Da blir det ansatte pr bil som skal i isolasjon/karantene hvis en blir korona-smittet. 

 

 

2) På bil 

• Hold hytten ren og ryddig. Desinfisere Ipad, ratt, girspaken og andre kontaktflater. 

• Alle hansker er personlige eiendeler. Påse at hansker ikke forveksles.  

• Dersom det ikke benyttes lateks arbeidshansker (vanntette) skal det benyttes 

engangshansker under arbeidshansker. Ta på nye engangshansker på vei ut av bilen. Du kan 

benytte urene hansker utenpå, som oppbevares i utvendig skitten-sone-skap. 

• Alle hansker oppbevares i utvendig skap eller i hyttens innsteg. Hytten er REN sone. 

• Arbeidshansker skal under ingen omstendigheter tørkes eller oppbevares på dashbord. 

• Arbeidshansker skal alltid brukes ved arbeid utenfor bilen og aldri ved opphold i hytte.  

• Sørg for å holde avstand fra søl og sprut ved tømming av dunk inn på bil. 

 

3) Renhold 

• Ved bytte av sjåfør skal alle områder som er berørt i hytten desinfiseres og vaskes.  

• Ha alltid servietter og desinfiserende væske i bilen. Driftsleder bistår med anskaffelse av 

klorin/etanolbaserte væsker. 

• Ved bytte av sjåfør/mannskap i hytten skal hender vaskes med servietter og desinfeksjon. 

• Brukte servietter og engangshansker oppbevares i egnet beholder med lokk.  

 

4) Lunsj / matpakke 

• Ta med enkel mat som gjør det lett å opprettholde god hygiene.  

• En skal ikke innom butikker i arbeidstiden. Dette med hensyn til andre. 

 

 

 



5) Endt arbeidsdag 

• Ved avslutting av dagen skal hytten tømmes for personlig brukerutstyr som hansker, luer, 

jakker etc.  

• Klær og hansker med behov for tørk og vask skal tørkes/vaskes så fort det lar seg gjøre.  

• Vask hender og hytte etter endt arbeidsdag. Desinfiser Ipad, ratt, girspaken og andre 

kontaktflater.   

• Dra hjem etter endt arbeidsdag. Ikke opphold deg på arbeidsplassen mer enn nødvendig. 

Dette er Absolutte krav og skal etterfølges. Dette har ingen verdi om ikke alle bidrar. 


