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STEG 1: DAGLIG RENHOLD

Formål
Hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2-virus blant beboere/pasienter og ansatte

Ansvar
Bestyrer har ansvar for at prosedyren følges
 

Aktivitet/Beskrivelse
Renhold av smitterom skal utføres av kvalifisert personale. Det kan være renholder som har fått
opplæring eller pleiepersonal som utfører deler eller hele renholdet på smitterom.
SARS-CoV-2 er følsom for høye temperaturer og desinfeksjonsmidler som Virkon, Perasafe og alkohol.
Husholdningsklor kan også benyttes i konsentrasjonen minimum 1000 ppm som tilsvarer 0,1%. Følg
produsentens anbefaling for blandingsforhold mellom husholdningsklor og vann.
 

Hvor:
På alle rom der beboere er isolert p.g.a. smittsom sykdom.
 

Forberedelse
I utgangspunktet skal renholder bruke samme smittevernutstyr som helsepersonellet benytter når det
isolerte rommet skal rengjøres. Dersom det er mangel på smittevernutstyr, må det vurderes om
helsepersonell også skal rengjøre rommet i forbindelse med andre oppgaver for å spare utstyr. Se
prosedye "Prioritert bruk av beskyttelsesutstyr i en mangelsituasjon" ID 29736
Planlegg og tenk nøye gjennom hva slags utstsyr det er behov for før vasking av rommet. Engangsutstyr
kan med fordel brukes. Døren til rommet skal være mest mulig lukket.
 

Rengjøring

Flekkdesinfisering skal gjøres der det er flekker og søl av biologisk materiale.
Tørk opp søl med absorberende papir (cellestoff), legg papiret direkte i vanlig dobbel pose
Dynk stedet med desinfeksjonsmiddel og la det virke så lenge produsenten av desinfeksjonsmiddelet
anbefaler for flekkdesinfisering.
Vask/skyll så med rent vann
Dobbel pose kastes som restavfall.
Hyppig brukte berøringspunkter desinfiseres daglig. Dette gjelder f. eks dørhåndtak, nattbord,
sengegjernde, ringesnor, rullator, toalettstol, toalettsete, lysbrytere, benker, vannkraner, traller,
dørkarmer, vindusposter, tastatur, telefoner, bord, stoler, armlener osv.
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Etter nødvendig desinfeksjon rengjøres resten av rommet på vanlig måte
Ikke forlat rommet før smittevernutstyr er fjernet og håndvask er gjennomført.
Smittevernutstyret kastes  dobbelt pose, knytes godt igjen og kastes som restavfall.

Avfall
Avfall som ikke er tilsølt kan håndteres som restavfall
Avfall som er tilgriset av biologisk materiale legges i dobbelt pose, knytes godt igjen og kastes også som
restavfall.
 

STEG 2: Ved opphør av isolat

Kort beskrivelse:

Renhold av smitterom skal utføres av kvalifisert personale. Det kan være renholder som har fått
opplæring eller pleiepersonal som utfører deler eller hele renholdet på smitterom.
SARS-CoV-2 er følsom for høye temperaturer og desinfeksjonsmidler som Virkon, Perasafe og
alkohol. Husholdningsklor kan også benyttes i konsentrasjonen minimum 1000 ppm.
Isolasjonsregime, med de forholdsregler dette omfatter, skal ikke oppheves før rommet, inventar og
utstyrer tilstrekkelig desinfisert og rengjort.

Hvor:
På alle rom der beboere er isolert p.g.a. smittsom sykdom.

 

Fremgangsmåte:

Det er legen i samarbeid med sykepleier som avgjør når isoleringen kan opphøre.
Tenk nøye etter hva som trengs av utstyr, før rommet skal desinfiseres og rengjøres. Døren til rommet
skal være mest mulig lukket.
Ved rydding og desinfeksjon av rommet bruker de ansatte det samme beskyttelsesutyret som under
pågående isolering.
Puter, gardiner, dyner og sengetøy legges i gule dobbeltemballerte sekker, før de transporteres ut av
rommet. Vaskes i eget vaskeri. 
Tøm klesskap, sorter tøyet i gule poser som dobbeltemballeres - leveres i vaskeriet.
Ubrukt engangsutstyr som har vært inne på rommet kastes som smitteavfall.
Alt synlig søl på inventar, gulv og vegg settes inn med desinfeksjonsmiddel i 30 min. Vask så over
med rent vann.
Ved synlig søl av organisk materiale, fjernes sølet med absorberende materiale (cellestoff), etterfulgt
av flekkdesinfeksjon av området. Desinfeksjonsmiddel skal virke i 10 minutter, vask så med rent vann.
Avfall med luftveissekret eller andre kroppsvæsker lukkes godt og kastes med dobbeltpose i restavfall.
Tekniske hjelpemidler som rullestol, rullator, krykker og stokk skal påføres desinfeksjonsmiddel i 30
minutter og vaskes deretter med såpevann.
Ved opphør av isolasjon, skal alle områder som regelmessig berøres av pasienter og personalet, som
seng, nattbord, lamper, ringesnor, toalett, baderom, tak, vegger, gulv, dørhåndtak, lysbrytere og gulv
desinfiseres, virketid 30 min. Vask så over med rent vann.
Madrassen desinfiseres på rommet i 30 min. Vask så over med rent vann.
Etter desinfeksjon, rengjøres rommet på vanlig måte og luftes i 30 min.
Brukte kluter/mopper sendes til vaskeriet. Annet renholdsutstyr desinfiseres i 30 minutter. Vask så
over med rent vann.
Hvis beboer fortsatt skal ligge i rommet etter at isoleringen opphører skal vedkommende flyttes over i
ren seng.
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