Riktlinjer för rengöring och desinfektion av arbetsområden
Arbetsområden med personal som inte misstänks ha covid-19
• Rengöring av arbetsområden är frivilligt och inte ett krav från CoorsTek
• Ingen extra desinfektion utöver rutinrengöring krävs
• Tillhandahåll desinfektionsservetter och nitrilhandskar på varje avdelning så att anställda kan rengöra sina
arbetsstationer om de väljer att göra det
o Spraydesinfektionsmedel* kan också användas
• Rengör ytor som ofta vidrörs, t.ex. dörrhandtag och bänkytor, med desinfektionsservetter.

Arbetsområden med personal som misstänks ha eller har bekräftats ha covid-19
• Om personalen är villig att utföra desinfektionsuppgifter, följ nedanstående protokoll för personlig
skyddsutrustning och desinfektion
• Om personalen inte vill utföra desinfektionsuppgifter, ansvarar anläggningen för att identifiera leverantörer för
utförande av desinfektionsuppgifterna
• Stäng av områden som ska rengöras 2–3 timmar före rengöringen
• Överväg att utföra en Foresight 4 Safety-utvärdering för högriskuppgifter innan rengöringen påbörjas
• Använd ett rengöringsmedel som är känt för att vara effektivt mot covid-19
• Följ tillverkarens instruktioner för användning av rengöringsmedel (vissa kanske kräver viss tids blötläggning)
• Desinficera områden där det är känt att personal har vistats
o Arbetsområde
▪ Kontrollpaneler, arbetsytor med mera
o Gemensamma utrymmen (kafeteria/lunchrum)
o Toaletter
o Kontorsområden
o Dörrhandtag
*

Använd inte för stora mängder spraydesinfektionsmedel på maskinreglage, såsom knappar och knappsatser, så att
droppar inte kan tränga in i kontrollpanelerna och kortsluta elektriska komponenter. Följ tillverkarens
rekommendationer om vilken sorts ytor dessa material kan användas på. Spraydesinfektionsmedel kan skada utrustning
och datorskärmar eller göra att gångytor blir hala.
Personlig skyddsutrustning vid desinfektion av arbetsområden
• Personal ska ha på sig handskar och Tyvek-skyddsdräkter för engångsbruk för alla uppgifter som ingår i
rengöringsprocessen, inklusive avfallshantering.
o Nitrilhandskar (eller handskar som är kompatibla med det rengöringsmedel som används)
o Tyvek labbrock för engångsbruk (eller motsvarande)
o Ytterligare skyddsutrustning (t.ex. ansiktsskydd) kan krävas baserat på de rengörings/desinfektionsprodukter som används samt om det finns risk för stänk.
o Handskar och Tyvek-skyddsdräkter ska tas av försiktigt för att undvika att bäraren och den omgivande
miljön kontamineras:
1. Ta av Tyvek
2. Ta av handskar
3. Tvätta händerna när du har tagit av dig handskarna
a. Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder
b. Ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel som innehåller 65–95 % alkohol kan
användas
o Rapportera trasig personlig skyddsutrustning (t.ex. en reva i en handske) eller annan potentiell
exponering till ansvarig person.

•

Följ normala förebyggande åtgärder vid rengöring:
o Undvik att röra vid ögon, näsa och mun med otvättade händer.

Rengöring av icke-porösa (hårda) ytor
• Om en yta är smutsig ska den rengöras med ett rengöringsmedel eller tvål och vatten före desinfektion.
• Använd produkter som är godkända av EPA mot covid-19
o Följ tillverkarens instruktioner om applicering och användning av desinfektionsmedlet
o Utspädda blekmedel för hemmabruk eller alkohollösningar med minst 70 % alkohol kan också användas
▪ Följ tillverkarens instruktioner om applicering och lämplig ventilation.
Rengöring av porösa (mjuka) ytor
• För mjuka (porösa) ytor, t.ex. golv med heltäckningsmattor, mindre mattor och gardiner, avlägsna synlig
kontamination om sådan finns och rengör sedan med rengöringsmedel som anges som lämpliga för bruk på
dessa ytor. Efter rengöring:
o Artiklar som kan tvättas ska tvättas i enlighet med tillverkarens instruktioner. Använd högsta lämpliga
vattentemperatur för artiklarna och låt dem sedan torka fullständigt.
Textilprodukter, kläder och andra artiklar som kan tvättas i tvättmaskin
• Skaka inte ut smutstvätt. Det minimerar risken att viruset sprids via luften.
• Tvätta artiklar på lämpligt sätt i enlighet med tillverkarens instruktioner. Om möjligt, tvätta artiklar med högsta
lämpliga vattentemperatur och låt dem sedan torka fullständigt. Smutstvätt som har varit i kontakt med en sjuk
person kan tvättas tillsammans med artiklar tillhörande andra personer.
• Rengör och desinficera korgar och andra vagnar för transport av tvätt i enlighet med ovanstående instruktioner
för hårda och mjuka ytor.

