
Smittevernprosedyre for Titan Service AS  
 

Denne prosedyren inneholder det du som renholder bør gjøre for å minimere risikoen for smitte, og for å kunne bryte 
smittekjeden ved utbrudd av sykdom. 

 

Slik er smittekjeden: 

 



Hvordan forebygge / bryte smittekjeden. 
 

Ved avvik eller generelle spørsmål knyttet til ekstratiltak og smittevern kontakt driftsleder på telefon 22429100 
 

 
Oppgave 

 
Gjennomføring 

 
Ansvar 

Generelt: 
• Ekstra verneutstyr utover hansker og overtrekkssko er ikke nødvendig.  
• Regelmessig renhold gjøres iht renholdsplan. 

Ekstratiltak:   
• Ekstra renhold på områder som 

hyppig blir berørt 
Se plantegning. 
 

 

• Rengjør overflaten som ved normalt, regelmessig renhold, men benytt helst tørkepapir 
eller engangskluter i stedet for kluter.  
Det er normalt ikke nødvendig å benytte desinfeksjonsmidler ved forebyggende 
renhold.  
 

• Områder som må rengjøres minimum daglig: 
o Toaletter, vaskeservanter, speil. 
o Sanitetsbinddispensere/søppelbøtter 
o Dørhåndtak (også på skap og kjøleskap), karmer, dørblad, lysbrytere, gelender.   
o Benkeplater, kaffemaskiner/tekokere, bord, stolrygg. 
o Tastaturer, skjermer, mus, kopimaskiner, telefoner og alt av kontormateriell 

som er i bruk daglig. 
 

• Områder som må rengjøres 2-4 ganger daglig: 
o Toalettsete, spyleknapp, kran på servant og såpedispenser. 
o Toalettpapir- og tørkepapirdispensere 
o Dørhåndtak, lysbrytere, gelender. 
o Benkeplater, bord på spiserom 
o Kaffemaskin/tekoker 

Daglige oppgaver: 
Renholder 
 
 
Oppgaver som utføres 
flere ganger daglig:  
Ansatte 

• Ved håndvasker og kjøkken: • Sett frem engangshåndklær/ tørkepapir. 
• Steng av eventuelle håndtørkere. 
• Fyll opp håndsåpedispensere, sett evt frem hånddesinfeksjon. 

Renholder 

• Tøm søppel daglig • Pass på at posen er hel og tett.  
• Spray på dagligrengjøringsmiddel iht til renholdsplan på tørkepapir og tørk over 

søppelbøtten før ny pose settes i. 

Renholder 

 



Hvordan forebygge / bryte smittekjeden. 
 

Ved avvik eller generelle spørsmål knyttet til ekstratiltak og smittevern kontakt driftsleder på telefon 22429100 
 

 
Her er et eksempel på berøringspunkter på kontor og toalett. Områder markert med rødt rengjøres hver dag: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Hvordan forebygge / bryte smittekjeden. 
 

Ved avvik eller generelle spørsmål knyttet til ekstratiltak og smittevern kontakt driftsleder på telefon 22429100 
 

Egenkontroll 
Sjekkliste hyppige berørte punkter: kontor 
Renhold/desinfiseringsoppgave Vaskemiddel/desinfeksjonsmiddel brukt + virketid Gjennomført 

(dato/kl.slett/sign) 
• Dørblad, karm og dørhåndtak 

 
  

• Lysbryter, lamper 
 

  

• Kontorpult, mus, tastatur, skjerm, 
kontormateriell 

 

  

• Stolrygg og armlene 
 

  

• Skapdører, skuffer, håndtak 
 

  

• Kopimaskin, kaffemaskin 
 

  

• Søppeltømming 
 

  

 

 

 

 

 

 



Hvordan forebygge / bryte smittekjeden. 
 

Ved avvik eller generelle spørsmål knyttet til ekstratiltak og smittevern kontakt driftsleder på telefon 22429100 
 

Egenkontroll 
 
Sjekkliste hyppige berørte punkter: toalett 
Renhold/desinfiseringsoppgave Vaskemiddel/desinfeksjonsmiddel brukt + virketid Gjennomført 

(dato/kl.slett/sign) 
• Alle dørblad, karmer og dørhåndtak  

 
  

• Lysbryter 
 

  

• Toalett, sete, spyleknapp  
 

  

• Toalettpapirdispenser, 
tørkepapirdispenser 

 

  

• Sanitetsbindbeholder og søppelbøtte 
 

  

• Benk, servant, armatur (også 
undersiden)  

 

  

• Speil 
 

  

 
Tilsvarende tabell kan brukes for andre rom. 

 

	


