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Som produsent er virksomheten og arbeidsstokken under et stort press på 
grunn av COVID-19-pandemien. Når produsenter av essensielle varer svarer 
på behovet for å opprettholde viktige forsyningskjeder, har det aldri vært 
viktigere å beskytte helsen til arbeiderne. Å hjelpe de ansatte til å praktisere 
grundig hygiene på arbeidsplassen er helt nødvendig for at alle som jobber i 
front skal være trygge.

Som den ledende, globale merkevaren innen profesjonell hygiene, er vi her 
for å hjelpe deg. Vi har utviklet disse verktøyene der vi gir anbefalinger for 
hvordan innføre rutiner for beste praksis, for å gi håndhygiene og rengjøring 
et fornyet fokus i produksjonsanlegget. Vi håper du finner anbefalingene 
nyttige, og at de bidrar til at du føler deg trygg og beroliget gjennom denne 
krisen og i tiden etterpå.

Takk for innsatsen dere gjør i front av denne krisen. Vi håper at du og 
kollegene dine er forsiktige gjennom denne utfordrende perioden. 

Vennlig hilsen  

Jenny Turner
Marketing Director – Manufacturing
Essity Professional Hygiene

Vi er her for å hjelpe deg.



COVID-19
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Smittsomme sykdommer som COVID-19 sprer seg fra 
person til person via mikrodråper som utskilles når en 
smittet person hoster eller puster ut. Man kan også bli 
smittet ved å berøre overflater der disse mikrodråpene har 
landet, og deretter berøre munn, nese eller øyne.

I produksjonslokaler er det flere muligheter for å bidra til å 
beskytte de ansatte mot å bli smittet med viruset som 
forårsaker COVID-19. Å følge protokoller for grundig 
håndhygiene, gjennomføre hyppigere prosedyrer for 
rengjøring og desinfisering fokusert på virusreduksjon, 
samt implementere driftstiltak i lokalene er av største 
betydning under den pågående pandemien.

Ved tett personlig 
kontakt,

som berøring eller
håndhilsing

Gjennom luften
ved hoste og 

nys

Ved berøring av en 
gjenstand eller overflate 

med virus, før munn, 
nese eller øyne berøres

Hvordan kan COVID-19 spre seg i produksjonslokalene dine?



Til nedlastning

Håndhygiene
Når produksjonslokalene fortsetter driften under COVID-
19-utbruddet, er det svært viktig å sette økt fokus på 
hyppig og grundig håndvask og hånddesinfisering for å 
beskytte de ansatte. Du kan forbedre etterlevelsen av 
grundig håndvask ved strategisk å plassere plakater rundt 
i produksjonslokalene. Medabeidere bør vaske hendene:

• på begynnelsen og slutten av hvert skift og hver pause
• etter toalettbesøk
• når de går fra en sone til en annen
• etter kasting av avfall
• etter å ha inntatt mat eller drikke
• etter å ha tatt av beskyttende hansker
• etter å ha nyst, hostet eller pusset nesen

Du bør kun bruke hånddesinfisering under pandemien 
hvis såpe og vann ikke er tilgjengelig for håndvask. Siden 
mer hyppig håndvask kan føre til tørre hender, bør du 
vurdere å tilføye håndkrem til vaskestasjonene i anlegget.

Sørg for at produktene for håndhygiene er lett tilgjengelig 
for alt personale, på passende steder. Nedenfor finner du 
noen ressurser for å forbedre håndhygienen i 
produksjonslokalene.
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Last ned Last ned

Prosedyre for håndvask Prosedyre for 
hånddesinfisering

https://bit.ly/3c8h1RR
https://bit.ly/2yBL8Dk


Mer informasjon

Overflaterengjøring
Prioriter vask (evt desinfisering) av overflater i produksjonslokalene 
for å bremse spredningen av viruset som forårsaker COVID-19. 
Her har du noen tips for rengjøring under pandemien:

• Renhold bør følge ordinære rutiner.

• Lokale renholdsplaner bør gjennomgås med tanke på 
organisering, ansvar og ressursbehov, og om det er behov for 
å gjøre tilpasninger.

• Vurder om det er arealer som bør prioriteres med hyppigere 
renhold.

• Øk hyppigheten på rengjøring av overflater som berøres ofte, 
som bord, dørhåndtak, lysbrytere, kontrollpaneler, 
datamaskiner, rekkverk, heisknapper, toaletter, vannkraner og 
blandebatterier, servanter, maskinkontrollknapper, 
utstyrshåndtak og delt verktøy.

• Benytt vanlige rengjøringsmidler i henhold til gjeldende rutiner.

• Benytt engangskluter i størst mulig utstrekning. Flergangskluter
rengjøres i henhold til gjeldende rutiner.

• Bruk engangshansker ved rengjøring. Etter rengjøring, kast 
hanskene, vask hendene og tørk dem med papirhåndtørk.

• Minn de ansatte på hvordan de kan grundig rengjøre 
overflatene i lokalene.

Nedenfor finner du noen verktøy som kan hjelpe deg med å sørge 
for at produksjonslokalene forblir rene under pandemien.
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Sjekkliste Tork rengjøring 
for helse

Last ned

Veiledning for å forberede 
arbeidsstasjoner på 
COVID-19 (via OSHA)

https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view


Implementer driftstiltak
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I tillegg til håndvask og overflaterengjøring, bør du sørge for at ansatte som har influensalignende symptomer holder seg hjemme, 
og får tid til å bli helt friske før de returnerer til produksjonslokalene. Du bør også gjennomgå standard driftsprosedyrer for å 
innlemme fysisk avstand på minst to meter mellom de ansatte. Hvis avstand på en-to meter er utfordrende å implementere, bør du 
vurdere andre tiltak for å beskytte de ansatte, som for eksempel: 

Forskyv skiftbytter
Forskyv skiftbytter for å bidra til å redusere 
kontakten mellom forskjellige team. Rengjør 
alle berøringspunkter som berøres ofte (se 
side 4) mellom skift. 

Legg til tid mellom skiftene
Sett av mer tid mellom skiftene, så færre 
ansatte befinner seg i garderobene på 
samme tid. 

Sett opp soner og forskyv 
arbeidsstasjonene
Sett opp soner, og sørg for at ansatte ikke 
krysser disse sonene, for å redusere kontakt 
mellom faste ansattgrupper. Der det er mulig, 
forskyv også arbeidsstasjonene langs 
foredlingslinjen.

Tilby verneutstyr
Der det er mulig, tilby personlig verneutstyr 
som munnbind, engangshansker og rene 
arbeidsklær til personalet for å forhindre 
spredningen av mikroorganismer.

Begrens antall arbeidere
Gjennomgå alle prosesser, og identifiser hvor 
mange ansatte som trengs, for å begrense 
antallet arbeidere på produksjonsanlegget til 
enhver tid.

Tilføy bærbare dispensere
Å tilføye bærbare dispenserløsninger kan 
bidra til å fremme håndhygiene og 
overflaterengjøring i lokalene.
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