Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19
til sektorer utenfor helsetjenesten
SARS-CoV-2 smitter gjennom dråpe-, direkte og indirekte kontaktsmitte. Dråper fra
luftveier vil sedimentere på flater i omgivelsene rundt den som er syk (ca. 2m
omkrets) i løpet av kort tid (minutter).
SARS-CoV-2 smitter gjennom dråpe-, direkte og indirekte kontaktsmitte. Dråper fra luftveier vil
sedimentere på flater i omgivelsene rundt den som er syk (ca. 2m omkrets) i løpet av kort tid
(minutter).
SARS-CoV-2 kan overleve på ulike typer flater i omgivelsene fra timer og opp til dager avhengig
av type overflate (materiale), temperatur, luftfuktighet og tilstedeværelse av biologisk materiale
(blod, kroppsvæsker som eksempelvis luftveissekret).
SARS-CoV-2 lar seg enkelt fjerne med manuell rengjøring med vann og rengjøringsmidler.

Risikovurderinger
• 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
• Ha fokus på hyppig berørte kontaktpunkter (dørhåndtak, tastatur, armlener stol, lysbrytere,
telefon mfl.) og toaletter

Behov for beskyttelsesutstyr
• Benytt hansker med lang mansjett (nitril, lateks eller vernehansker)
• Vurder behov for frakk ved mye søl med organisk materiale

Fremgangsmåte
• Renhold omfatter de umiddelbare omgivelsene rundt den som har blitt syk (ca. 2m i omkrets
fra der den syke har oppholdt seg)
• Benytt vanlig rengjøringsmidler i henhold til gjeldende rutiner.
• Benytt engangskluter i størst mulig utstrekning. Flergangskluter rengjøres i henhold til
gjeldende rutiner
• Det er ikke grunnlag for å utføre rutinemessig tiltak som desinfeksjon på arbeidsplasser som
følge av covid-19
Om desinfeksjon skal benyttes, må den være målrettet mot det området som er forurenset.
Desinfeksjonsmidler kan benyttes til hyppig berørte kontaktpunkter og eventuelt forurensede
overflater. Desinfeksjonsmidler som kan benyttes;
Alkohol 70% til teknisk desinfeksjon; Benyttes ufortynnet. Påføres området med en ren klut
eller et tørkepapir, tilstrekkelig fuktig til at flaten er synlig fuktig. La området lufttørke noen
minutter. Flaten trenger ikke rengjøres i etterkant.
Klorin® (4 % natriumhypokloritt); Må blandes ut i forholdet 2.5 dl klorin/10 liter vann eller
1.25 dl klorin/5 liter vann, noe som tilsvarer 1000 ppm. Ta hensyn til om overflaten tåler klor.
Utblandet Klorin påføres flaten slik at den er synlig fuktig, fortrinnsvis med en klut. La flaten stå i
10 minutter før flaten rengjøres på vanlig måte.
Desinfeksjonsmidler virker ikke om det er søl med kroppsvæsker o.l. Kroppsvæsker må derfor
tørkes vekk med tørkepapir før desinfeksjonsmidler påføres.
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