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Formål
Vaktmestertjenesten følger korrekte smitteverntiltak. Hjemmene gir vaktmester riktig informasjon og
veiledning i henhold til smitte og utførelse av oppdrag.
Omfang/Virkeområde
Beboere på sykehjem er svært sårbare for smitte med covid-19. Godt smittevern er avgjørende for å bryte
smitteveier og redusere risikoen for smitteoverføring mellom beboere, besøkende og ansatte. Gode
smittevernrutiner og kompetanse hos alle ansatte er en forutsetning for godt smittevern for deg selv,
beboere og kollegaer.
Ansvar
Bestyrer har ansvar for at gis riktig informasjon og veiledning til vaktmesterne
Aktivitet / oppgaver
Ansvar

Utskrift foretatt 04.05.2020 14.14

Side 1 av 2

Viktig med forutsigbarhet iht. oppgaver som skal gjøres, og hva som evt, må utsettes.

Bestyrer /
Vaktmester

Alltid ta kontakt med ansvarlig på hjemmet som oppdaterer om status før vaktmester tar til
med dagens oppgaver.

Vakmester

Gi vaktmester riktig informasjon og veiledning i henhold til smitte og utførelse av oppdrag.
Skift til arbeidstøy på hjemmet. Ta kun med arbeidstøy hjem ved vask i egen pose.
Vask hender ofte, mellom hvert rom og hver avdeling. Bruker du hansker må disse byttes
mellom rommene og avdelingene. Rådfør deg med fagansvarlig på hjemmet om behov for
bruk av hansker og ikke. Egne hansker beregnet for bruk av teknisk personell til bruk i
smittesituasjone
Ved oppdrag i kohortavdeling eller på isolat/smitterom, skal vaktmester «kles på» av
kvalifisert personell på hjemmet. Egne dresser medbringes av den enkelte vaktmester, øvrig
utstyr fås på avdelingen.
Utstyr som brukes må du passe på å desinfisere mellom bruk på de ulike avdelingene på
sykehjemmet da smitte kan føres med på utstyr. Selv om avdelingen du utfører oppdrag på
ikke har smitte bør man være bevisst på renhold av utstyr mellom avdelinger. Bruk
overflatesprit til å tørke over flaten du legger utstyret ditt på når du jobber. Kan gjerne ha det i
en egen pose. Dersom du har en verktøykasse kan du legge en plastpose på gulvet eller
bordet før du setter fra deg verktøykassen. Kast plastposen etter bruk og ta ny ved neste
avdeling. Bruk overflatesprit til å tørke over utstyr som er benyttet før du går videre til neste
avdeling.
Utstyr brukt i smittesoner skal varmebehandles eller kjemisk renses. Elektrisk utstyr eller
annet utstyr som ikke kan behandles i dekontaminator eller legges i kjemisk væske, må
pakkes inn i plast og overflaterenses etter bruk. Følg retningslinjer for rengjøring av medisinsk
utstyr på avdelingen.
Ha overflatedesinfeksjon og hånddesinfeksjon tilgjengelig i bilen for å kunne utføre renhold på
hender og utstyr.
Legionelleforebyggende tiltak, avtale med personalet på avdelingen om at de lar vann renne i
kraner/dusjer som ikke er i bruk på tomme rom eller smitterom hvor pasienten ikke benytter
dusj.

Bestyrer /
faglig leder
Vaktmester

Vaktmester
Bestyrer /
faglig leder

Vaktmester

Vaktmester
Vaktmester
Vaktmester

Utstyr
Heldekkende dresser - ha tilgjengelig i bilen.
Håndsprit og overflatesprit
Nitril hansker industrivariant
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