
Tork Clean CareSM

Tork checklista för städning – industri

Angänd skyddshandskar och lämpliga skyddskläder. Handskar ska 
kasseras efter varje städning. Om du använder återanvändningsbara 
handskar ska de reserveras för städning och desinficering av ytor 
inom särskilda områden på arbetsplatsen.

Töm papperskorgar och återvinningskärl – byt till nya soppåsar och 
desinficera papperskorgarna vid behov.

Rengör och desinficera alla ytor som vidrörs av många med 
rengöringsmedel och en godkänd desinfektionsprodukt.  
Använd en ny rengöringsduk eller avtorkningspapper för varje  
yta för att minska risken för korskontaminering.  

Fyll på alla dispensrar så att korrekt hygien och handrengöring  
kan efterlevas.  

Torka golvet, i synnerhet ytorna runt toaletter och handfat.  
Använd gärna engångsartiklar vid rengöringen för att minska risken  
för smittspridning.
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Städning av toalettutrymme och omklädningsrum
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 Arbetsstationer/skrivbord

 Stolar

 Tangentbord/datormöss

 Skrivare

 Telefoner

 Knappar och utmatningsfack 
på vendingmaskiner

 Hissknappar

 Gemensamma verktyg eller 
mätinstrument

Tork checklista för ytrengöring 
– industri

Rengör och desinficera med ett avtorkningspapper eller en 
rengöringsduk för engångsbruk och en godkänd desinfektionsprodukt 
som passar för de olika ytorna. Kom ihåg att rengöra gemensamma 
ytor som vidrörs av många. 

Rengör och desinficera ytor som vidrörs av många: 

 Bord och stolar/bänkar

 Knoppar och handtag på dörrar 

 Skåpdörrar

 Strömbrytare

 Toaletter

 Handfat

 Diskhoar

 Maskinknappar

 Kontroller på utrustning
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Hälso- och hygientips för anställda

Inför hygienutbildning för anställda 

Sätt upp information om korrekta rutiner för handhygien 

Inför hygienutbildning för fastighetsskötare 

Tillhandahåll pappershanddukar för engångsbruk för att torka händerna efter handtvätt

Installera minst en tvåldispenser för två handfat 

Placera papperskorgar nära handfat och utgångar 

Ha en synlig klocka som visar sekunder

Använd dispensersystem där användarna bara rör vid den handduk de tar

Tillhandahåll handdesinfektion som kan användas utan vatten 

Säkerställ att alla dispensrar har tillräcklig kapacitet för alla användare mellan städrundor 
vilket förebygger god hygien 

Hygientips för arbetsplatsytor

Bär handskar vid rengöring och desinficering 

Tvätta händerna omedelbart efter att du har tagit av handskarna  

Använd färgkodade rengöringsdukar och avsätt en färg för rengöring och 
desinficering av ytor i ett särskilt område

Följ alltid tillverkarens anvisningar för alla rengörings- och desinfektionsprodukter 
(t.ex. koncentration, appliceringsmetod, kontakttid etc.) 

Kontrollera att inga rengörings- eller desinfektionsprodukter har passerat 
förfallodatum. Utgångna kemikalier desinficerar inte lika effektivt
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Hållbara rengöringstips
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Återvinn alla förpackningar, hylsor och flaskor som används  
i verksamheten

Återvinn alla använda batterier

Använd dispensersystem som minskar konsumtion och avfall

Köp endast produkter med miljöcertifieringar från tredje part


