
Tjekliste til toiletternes dispensere

I dag har alle fokus på hygiejne. På toiletterne gør det en stor forskel at have de rette dispensere til 

papirhåndklæder, sæbe og hånddesinfektion, som hjælper brugerne til at bakke op om håndhygiejnen. 

Følg disse nemme tips til at nå i mål med den nye hygiejnestandard:

Brug dispensere med høj kapacitet til håndklædeark og toiletpapir.

Anvend dispensersystemer, der gør det muligt for gæsterne kun at røre ved det 

håndklædeark, de skal bruge.

Sørg for at sæbedispensere er nemt tilgængelige for brugerne og anvend 

forseglede refill-beholdere, der mindsker risikoen for krydskontaminering.

Stil hånddesinfektion til rådighed i automatiske dispensere. 

Placer dispensere til toiletsædeovertræk strategisk tæt på toiletterne.

Stil ansigtsservietter til rådighed.

Placer affaldsbeholdere ved håndvaske og ved udgangen.

• Dispensere med høj kapacitet giver færre tilfælde af tomme dispensere og kræver færre 

personaletimer til genopfyldning. 

• En-ad-gangen dispenserfunktion giver bedre hygiejne og mindsker spild og forbrug.

• Papirhåndklæder giver brugerne en mere behagelig oplevelse, og kan desuden bruges som 

beskyttelse, når de skal lukke for vandhanen eller åbne døren.

• Gør sæbedispenseren nemmere tilgængelig ved at montere den lige over vasken, hvis det er 

muligt.

• Det kan ske, at folk ikke får vasket hænderne ordentligt efter toiletbesøget. Derfor kan det være 

en god idé at placere hånddesinfektion ved ind- og udgangen til toilettet. En sensordrevet 

dispenser giver færre kontaktpunkter og mindsker dermed risikoen for smitte.

• Placer dispensere synligt, så gæsterne opmuntres til at bruge dem.

• Hvis der ikke er toiletsædeovertræk til rådighed, anbefales det at bruge toiletsæderens. 

• Det er en simpel gestus, der giver gæsterne en mere behagelig oplevelse og giver dem et 

alternativ til at røre ved ansigtet med de bare hænder. 

• Affaldsbeholderen er ikke en egentlig dispenser, men er alligevel uundværlig. Sæt dem nær 

håndvaskene for at undgå, at våde hænder drypper ned på gulvet, så det bliver glat. 

• Sæt en affaldsbeholder tæt ved døren, så gæsterne kan komme af med papirhåndklæder 

brugt til at åbne døren for at mindske risikoen for smitte, efter de har vasket hænder.


