
Tryghed på jobbet: COVID-19 
Værktøjskasse for offentlige 
arbejdspladser



I denne krisetid står alle offentlige organisationer med den udfordring at holde 
statslig og kommunal administration kørende og samtidig sørge for, at alle 
medarbejdere og borgere holder sig raske. Det har været nødvendigt at tage 
forskellige skridt til at nedbringe smitterisikoen, som f.eks. at sørge for 
retningslinjer og rådgivning i forhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger, 
at sikre de nødvendige forsyninger af hygiejne- og rengøringsprodukter, samt at 
indføre regler for møder mellem borgere og offentlige instanser.

Gennem mere end 50 år har det været vores mission i Tork at forbedre 
hygiejnen for mennesker verden over ved at udvikle og producere komplette 
hygiejnesystemer og digitale løsninger til rengøringsstyring – og det vil vi 
fortsætte med.

Med denne guide vil vi gerne dele vores ekspertise og give dig konkrete 
anvisninger til, hvordan I kan implementere korrekt håndhygiejne og 
overfladerengøring, som kan bidrage til, at du og dit personale holder jer raske, 
mens I holder vigtig infrastruktur kørende.

Vi håber, at du og dine medarbejdere kommer sikkert gennem denne krise, og at 
I fortsat kan holde alle de vigtige funktioner kørende, der er nødvendige for 
samfundets sikkerhed, sundhed og trivsel.

Med venlig hilsen

ANNA KÖNIGSON KOOPMANS
Marketingdirektør – Offentlige organisationer
Essity Professionel Hygiejne
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Vi er her for at hjælpe.



COVID-19
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COVID-19 kan sprede sig i dine faciliteter mellem 
medarbejderne og borgerne gennem bittesmå dråber i 
luften fra smittede personer, der nyser eller hoster. Der 
kan også sidde smitte på overflader og genstande.

Men korrekte procedurer for håndhygiejne, rengøring og 
desinficering, samt optimal placering af dispensere kan 
bidrage til at mindske spredningen af COVID-19. Denne 
værktøjskasse indeholder de ressourcer, du har brug for til 
at styrke hygiejnerutinerne i dine faciliteter, både under 
denne pandemi og efterfølgende.

Hvordan kan COVID-19 smitte sprede sig i dine faciliteter?

Tæt kontakt med andre 
mennesker, 

som berøring eller 
håndtryk

Gennem luften, 
når man hoster og 

nyser

Når man rører ved ting 
eller overflader, hvor der 
sidder virus og derefter 

rører ved sin mund, 
næse eller øjne



Håndhygiejne
Under COVID-19 pandemien er det vigtigere end 
nogensinde at praktisere korrekt håndhygiejne.

I løbet af arbejdsdagen i en offentlig organisation rører 
man ved mange forskellige overflader – som f.eks. 
tastaturer, computermus og telefoner – der kan være 
kontaminerede med patogener som COVID-19. 
Medarbejdere og borgere bør vaske hænder hyppigt 
dagen igennem, men især:

• Efter at have pudset næse, hostet eller nyst
• Før og efter at have tilberedt og spist mad
• Efter toiletbesøg eller håndteret affald

Sørg for at dine medarbejdere og borgere har adgang til 
rene håndvaskefaciliteter, der er velforsynede med sæbe, 
papirhåndklæder og hånddesinficering.

Der er flere måder, du kan fremme god håndhygiejne i 
dine faciliteter, f.eks. med plakater nær håndvaske, 
toiletter og andre områder, hvor mange mennesker 
kommer. Herunder finder du nogle redskaber til at sikre, 
at både personale og borgere praktiserer korrekte 
procedurer for håndvask og hånddesinficering i dine 
faciliteter.
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Værktøjskassen

Download Download

Procedure for håndvask Hånddesinficering

https://bit.ly/2WLdRPs
https://bit.ly/2WOzI8H


Rengøring af overflader
Personalet kan risikere at blive smittet med COVID-19, hvis de 
rører ved overflader, der er kontaminerede med den nye 
coronavirus. Derfor skal overflader, som mange kommer i kontakt 
med, rengøres hyppigt. Her er nogle tips til rengøringen af de 
forskellige områder i dine faciliteter:

• Reception: Aftør overflader som dørhåndtag, touch-screens
og elevatorknapper hyppigt. Sørg for at have en 
aftørringsløsning permanent ved hånden, så rengøringen kan 
gennemføres hurtigt og uden besvær.

• Kontorer: Rengør udstyr der bruges af flere, som tastaturer, 
computermus og telefoner.

• Toiletter: Begynd med at rengøre de mindre snavsede 
overflader og slut med at gøre toiletter og gulve rene. Brug 
flere klude for at undgå at overføre eventuel sygdomssmitte fra 
en overflade til en anden. Mopper og svampe kan være 
levested for et stort antal mikroorganismer, så det er en god 
idé at overveje engangsløsninger til rengøringen.

• Pauserum: For at sikre så hygiejnisk rengøring som muligt, er 
det bedst at fokusere på de mindst snavsede overflader først, 
og slutte af med at vaske gulvet. Fedtede overflader skal 
rengøres med varmt vand og professionelle rengøringsmidler, 
før de evt. desinficeres.

Herunder finder du flere redskaber, der kan hjælpe dig med at 
sikre, at dine offentlige faciliteter altid er rene og hygiejniske under 
COVID-19 pandemien.
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Download Download Læs mere

Værktøjskassen

Hygiejneudfordringer i
åbne kontorlandskaber

Tork rengøring mod 
smittespredning 
Tjekliste

Få din arbejdsplads klar 
under COVID-19 
pandemien

Læs mere

Arbejdspladsens 
forholdsregler mod 
COVID-19 (iflf. OSHA)

https://bit.ly/2LvgkHd
https://bit.ly/3fU9xoD
https://bit.ly/3bEFWvL
https://bit.ly/2X3GING
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I de offentlige kontorer og funktioner, du holder kørende under COVID-19 pandemien, kan optimal placering af 
håndhygiejne-dispensere bidrage til at skærpe håndhygiejnen. Hygiejneudstyr skal placeres steder, hvor det er synligt 
og nemt tilgængeligt, og hvor brugerflowet naturligt bevæger sig. Det bør ikke være nødvendigt for hverken personale 
eller borgere at skulle søge efter dispensere på afsidesliggende steder. Hver facilitet er naturligvis forskellig, men her 
er alligevel nogle vejledende principper for placering af dispensere.

Anbefalinger til placering af dispensere

Læs mere

Offentlige områder

1 Servietter

2 Hånddesinficering

Ansigtsservietter

Affaldsspande

3

4

Toiletsædeovertræk

Toiletpapir

håndklædeark

Sæbe

Affaldsspande

Hånddesinficering

Ansigtsservietter

1

2

3

4

5

6

7

Sæbe

Hånddesinficering

Affaldsspande

Håndklædeark

1

2

3

4

Hånddesinficering

Servietter

Ansigtsservietter

Aftørring og rengøring

Affaldsspande

1

2

3

4
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Mødelokaler

Hånddesinficering

Affaldsspande

Ansigtsservietter

Aftørring og rengøring

Servietter

1

2

3

4
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Kontorområder

Toiletter

Pauserum og tekøkkener

Kontorhygiejne
Du kan finde mere information om vigtigheden af 
håndhygiejne og rengøring i dine offentlige 
faciliteter under COVID-19-pandemien og i det hele 
taget på vores “Kontorhygiejne” side. 

Aftørring- eller rengøringsklude5
Servietter

Ansigtsservietter
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https://www.tork.dk/anbefalinger/forretningsomraader/kontor

