Daglige smitteverntiltak ved Corona Virus - utføres gruppevis
Ekstra renhold av kontaktpunkter for å forebygge smitte av coronavirus.
Renholdet utføres hver dag kl 09.00 - 12.00 - 15.00
Dato
20.03.2020

Gjentagelse
Startes manuelt

Avdeling
Administrasjon

Ansvarlig
Christin Sandstedt Kjerrvang

HMS-område
Hygiene og smittevern

1

Alle dørhåndak og dører i sonen, inkludert
ytterdører på yttersiden som kahoten bruker vaskes
minst en gang for dag

2

Armaturer og vasker/vaskerenner i sonen vaskes
minst en gang for 2-4 ganger for dag

3

Toaletter i sonen egen sone tørkes av doring og
skylleknapp etter bruk. Mary vasker alle toaletter
daglig unntatt Åpen barnehage, der Kefayo gjør det

4

Alle lysbrytere og utsatte kontaktpunkter i sonen
vaskes

5

Stoler og bordplasser merkes med navn, og tørkes
over før og etter bruk.

6

Touchskjerm hallen, ipader og PC`r i sonen vaskes
etter bruk.

7

Stellebord Mobekken vaskes etter bruk

8

Kjøleskapsdører og håndtak vaskes etter måltider

9

Skapdører og håndtak kjøkkeninnredning vaskes
etter måltider

10

Garderobeplassene som er i bruk vaskes over en
gang iløpet av dagen

11

Vinduslister rundt storkjøkken og kjøkken
Mobekken (barnas høyde) vaskes etter måltider

12

Sprinklene til "fengselet" dekkes med voksduk ingen utsatte kontaktpunkt lenger

13

Arbeidspultene på avdelingene som er i bruk i din
sone vaskes 2 ganger i løpet av dagen

14

Håndtak og seler på vognene som er i bruk vaskes i
forbindelse med legging

15

Kaffemaskin og vannkoker storkjøkkenet vaskes av
de som bruker sonen i forbindelse med pause

16

Frontpanel oppvaskmaskin vaskes av de som
bruker sonen etter lunsjmåltid

17

Port ute fremside vaskes to ganger ilpet av dagen
(etter leveringsrush og før henerush) av de som
bruker sonen i Åpen barnehage

18

Vi vasker leker som har vært i bruk daglig, og når
lekene skal deles på tvers av kohortene en gang for
dag

19

Hver sone har selv ansvar for å fylle på med såpe,
håndsprit og tørkepapir ved behov

