
Tork Clean CareTM

Tork tjekliste for rengøring i industrien

Tag særligt arbejdstøj på til rengøring. Brug handsker og smid 
dem ud bagefter. Hvis du ikke bruger engangshandsker, skal du 
have flere sæt, som er dedikeret til rengøring af overflader i hver 
deres zone i området.

Tøm affaldsbeholdere og sæt nye poser i. Rengør beholderne 
indvendigt og udvendigt efter behov.

Rengør og desinficer alle overflader, man hyppigt kommer  
i kontakt med. Brug rengøringsmiddel og et registreret 
desinficeringsprodukt, og tag en ny klud eller aftørringspapir til 
hvert område for at mindske risikoen for krydskontaminering.  

Genopfyld alle dispensere, så brugerne altid har adgang til at 
udføre ordentlig håndhygiejne.  

Vask gulvet med særlig fokus på områderne omkring toiletter og 
håndvaske. Du kan overveje at bruge en engangsløsning for at 
mindske risikoen for krydskontaminering.
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Rengøring af toiletter og omklædningsrum



Tork Clean CareTM

 Arbejdsstationer / skriveborde

 Stole

 Tastaturer / computermus

 Printere

 Telefoner

 Kaffeautomatknapper 

 Elevatorknapper

 Fælles værktøj og måleudstyr

Tork tjekliste for 
overfladerengøring i industrien

Brug en engangsklud eller aftørringspapir til rengøringen. Anvend et 
registreret desinficeringsprodukt, som er velegnet til den specifikke 
overflade. Vær særligt opmærksom på overflader man hyppigt kommer 
i kontakt med. 

Rengøring og desinficering af overflader man hyppigt kommer i 
kontakt med: 

 Borde og stole / bænke

 Dørhåndtag 

 Garderobeskabe

 Lyskontakter

 Toiletter

 Vandhaner

 Håndvaske / vaske

 Maskinbetjeningsknapper

 Kontrolpaneler
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Tork Clean CareTM

Tips til medarbejdernes  
hygiejne og sundhed

Giv medarbejderne træning i hygiejne 

Opsæt plakater med information om korrekt håndvaskeprocedure 

Giv rengøringspersonale træning i hygiejne 

Stil papirhåndklæder til rådighed, så medarbejderne kan tørre hænderne grundigt 
efter håndvask

Opsæt mindst én sæbedispenser for hver to håndvaske 

Opstil affaldsbeholdere ved håndvaske og ved udgangen 

Sæt et ur op med synlig sekundviser

Indfør dispensersystemer, der gør det muligt for brugerne kun at røre ved det 
håndklædeark, de skal bruge

Stil hånddesinfektion til rådighed, som kan bruges uden vand. 

Sørg for at alle dispensere har tilstrækkelig kapacitet mellem hver rengøringsrunde, 
så alle brugere kan opretholde god håndhygiejne

Tips til overfladehygiejne på arbejdspladsen

Brug handsker under rengøringen 

Vask hænder med det samme efter brug af handsker  

Brug farvekodede klude med hver sin farve til rengøring og desinficering i den 
enkelte zone

Følg altid producentens vejledning på rengørings- og desinficeringsprodukter 
(koncentration, fremgangsmåde, kontakttid mv.) 

Tjek rengørings- eller desinficeringsproduktets udløbsdato. Midler, der er gået 
over udløbsdatoen, vil ikke desinficere effektivt.
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Tips til bæredygtig rengøring
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Send al emballage, tomme ruller, beholdere mv. til genbrug

Send batterier til genbrug

Brug dispensersystemer der reducerer forbrug og spild

Indkøb kun produkter med tredjeparts miljøcertificeringer


