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COVID-19 for offentlig sektor



Under denne krisen opplever myndighetene utfordringer med å holde hjulene i 

gang nasjonalt og lokalt, samtidig som man ønsker å holde personalet og 

allmennheten friske. Økte tiltak er nødvendig for å redusere sannsynligheten for 

infeksjon, som for eksempel å tilby retningslinjer og råd i tråd med 

Folkehelseinstituttets anbefalinger, sørge for tilførsel av nødvendige produkter 

for hygiene og rengjøring, samt implementere tiltak ved møter med nye 

besøkende.

I mer enn 50 år har vi hos Tork vært – og vi er fortsatt – engasjert i å forbedre 

hygienen i virksomheter verden over, ved å utvikle og produsere komplette 

hygieneløsninger og digital programvare for rengjøring.

Med denne veiledningen ønsker vi å dele vår ekspertise, og tilby konkrete 

retningslinjer for hvordan utføre god håndhygiene og overflaterengjøring, for å 

hjelpe deg og dine ansatte med å holde dere friske og holde viktig infrastruktur i 

gang.

Vi håper dere holder dere sunne og friske, så dere kan opprettholde essensiell 

virksomhet som sørger for sikkerheten, helsen og velværet til befolkningen.

Vennlig hilsen

Anna Königson Koopmans

Marketing Director – Government organizations

Essity Professional Hygiene
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Vi er her for å hjelpe deg.



COVID-19
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COVID-19 kan spre seg i offentlige bygninger mellom 

ansatte og besøkende via mikrodråper som skilles ut når 

en smittet person hoster eller nyser. Viruset kan også spre 

seg via kontaminerte overflater eller gjenstander.

Å følge riktige protokoller for håndhygiene, prosedyrer for 

rutinerengjøring og desinfisering, samt optimalisere 

dispenserplasseringen kan bidra til å redusere 

spredningen av COVID-19. Denne informasjonspakken gir 

deg ressursene du trenger for å forsterke rutiner for beste 

praksis under utbruddet og i tiden etterpå.

Hvordan kan COVID-19 spre seg i offentlige bygninger?

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



Håndhygiene

Under det pågående COVID-19-utbruddet er det viktigere 

enn noensinne å praktisere god håndhygiene i offentlige 

bygninger.

I offentlige bygninger berører vi mange overflater – som 

tastaturer, datamaskinmus og telefoner – som kan bære 

smitte av patogener som COVID-19. Ansatte og 

besøkende bør vaske hendene hyppig og grundig 

gjennom hele dagen, men spesielt:

• etter å ha pusset nesen, hostet eller nyst

• før og etter matlaging og spising

• etter bruk av toalettet eller berøring av avfall

Sørg for at du tilbyr ansatte og besøkende rene, velfylte 

fasiliteter for håndvask og hånddesinfisering.

Du kan fremme grundig håndhygiene i lokalene på flere 

måter, blant annet med skilt nær servanter, toaletter og 

andre steder med stor pågang. Nedenfor finner du 

informasjon og noen verktøy for å oppfordre til håndvask 

og desinfisering for ansatte og besøkende.
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Ressurser

Last ned Last ned

Prosedyre for håndvask Hånddesinfisering

https://bit.ly/3bNalbt
https://bit.ly/2XebWBT


Overflaterengjøring
Arbeiderne i offentlige bygninger kan bli smittet av COVID-19 

etter å ha berørt overflater som er kontaminert med det nye 

koronaviruset, så overflater som berøres ofte må rengjøres

hyppig for å bidra til å redusere smittespredning. Her får du 
noen tips for rengjøring av forskjellige områder i lokalene:

• Resepsjonen: Rengjør overflater som berøres ofte, som 

for eksempel dørhåndtak, berøringsskjermer og 

heisknapper jevnlig. Ha rengjøringsløsninger tilgjengelig 
for å gjøre rengjøringen til en rask og smidig oppgave.

• Kontorer: Rengjør delt berøringsutstyr som tastaturer, 
datamaskinmus og telefoner.

• Toaletter: Begynn med å rengjøre mindre skitne 

overflater, og avslutt med toalettet og gulvet. Bruk mer enn 

én klut for å forhindre spredning av mikroorganismer 

mellom forskjellige overflater. Mopper og svamper kan 

huse et stort antall mikroorganismer, så rengjørerne bør 

vurdere å bruke engangsløsninger.

• Pauserom: For å gjøre rengjøringen så hygienisk som 

mulig, fokuser på de minst skitne overflatene, og avslutt 

med gulvet. Fettete eller oljete overflater må rengjøres 

med varmt vann og profesjonelle rengjøringsmidler.

Nedenfor finner du noen ekstra ressurser for å hjelpe deg 

med å sørge for at offentlige bygninger forblir rene og 

hygieniske under COVID-19-utbruddet.
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Last ned Last ned Les mer

Ressurser

Hygieneutfordringer

i et åpent kontormiljø
Sjekkliste Tork 

rengjøring for helse

Få arbeidsplassen klar 

for COVID-19

Les mer

Veiledning for å forberede 

arbeidsplasser på COVID-

19 (via OSHA)

https://bit.ly/2LvgkHd
https://bit.ly/3g9ytIQ
https://bit.ly/3bEFWvL
https://bit.ly/2X3GING
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Idet du fortsetter driften under COVID-19-utbruddet, bør du legge til rette for god håndhygiene gjennom optimal 

dispenserplassering. Sørg for å plassere hygieneutstyr lett synlig i tilgjengelige områder der det er en naturlig flyt av 

personer. Ansatte og besøkende bør ikke måtte ta en omvei for å bruke disse dispenserne. Vi forstår at alle lokaler er 

unike, men her har du noen veiledende prinsipper for forskjellige områder i offentlige bygninger.

Anbefalte dispenserplasseringer

Les mer

Områder med kundekontakt

1 Servietter

2 Desinfeksj

onsmiddel

Ansiktsserviett

Avfallsbøtter

3

4

Toalettsetebeskyttelse

Toalettpapir

Håndtørk

Såpe

Avfallsbøtter

Desinfeksjonsmiddel

Ansiktsserviett

1

2

3

4

5

6

7

Såpe

Desinfeksjonsmiddel

Avfallsbøtter

Håndtørk

Hånddesinfisering

Servietter

Ansiktsserviett

Tørking og rengjøring

Avfallsbøtter

1

2

3

4

5

Konferanserom

Desinfeksjonsmiddel

Avfallsbøtter

Ansiktsserviett

Tørking og rengjøring

Servietter

1

2

3

4
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Kontorområder

Toaletter

Pauserom og minikjøkken

Kontorhygiene
For mer informasjon om viktigheten av 

håndhygiene og rengjøring i offentlige bygninger 

under COVID-19-utbruddet og tiden etterpå, se 

ressurssiden vår «Kontorhygiene». 

Tørkekluter eller rengjøringskluter

Servietter

Ansiktsserviett

1

3

4

2

5

6

7

https://www.torkusa.com/recommendations/businesses/office/

