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SMITTEVERNSRUTINER FOR RENGJØRING 
SAMLINGER I SALEM, INNTIL 200 PERSONER 

 

OM SMITTESPREDNING (HENTET FRA FHI) 

Covid-19 smitter gjennom dråpe og kontaktsmitte ved at viruset slynges ut ved 
hosting og nysing. Dråpene faller ned på flater i omgivelsene og kan føre til indirekte 
kontaktsmitte. Viruset antas å kunne overleve på ulike type flater fra minutter til 
dager. Risikoen for at noen skal bli syke gjennom indirekte kontaktsmitte, avhenger 
av en rekke forhold: smittedosen må inneholde tilstrekkelig mengde med virus, og 
den som berører den forurensede flaten, må berøre ansiktet (nese, munn og øyne) 
med forurensede hender i løpet av kort tid.  
 
Virusets evne til å gi sykdom reduseres trolig raskt på overflater, avhengig av 
mengden virus. Risikoen for indirekte kontaktsmitte er derfor størst dersom en flate 
berøres rett etter at den er forurenset. Med unntak av flater som er kraftig forurenset 
med luftveissekret (spytt, snørr, slim), antar man at det etter kort tid (minutter til 
timer) er liten risiko for indirekte kontaktsmitte via forurensede gjenstander.  
 

ANBEFALINGER FOR RENHOLD (HENTET FRA FHI) 

Til tross for at risikoen for indirekte kontaktsmitte er liten skal vi i Salem ta på alvor 
de anbefalinger som gjelder for renhold av lokalene. Det finnes ikke noe grunnlag for 
å legge opp til en omfattende desinfeksjon av rom og kontaktflater, men det skal 
vaskes over med vanlige rengjøringsmidler.  
 
«Felles berøringspunkter som dørhåndtak, toaletter, vaskeservanter, 
betalingsterminaler, trappegelendre, armlener og andre gjenstander eller 
kontaktflater som berøres ofte, bør rengjøres hyppig, avhengig av antall personer og 
kontakthyppighet.»1  
 
Det kan gjerne benyttes engangskluter. Dersom det brukes flergangskluter, skal disse 
rengjøres som normalt. Man skal også være ekstra oppmerksom på hygiene rundt 
kjøkken/spiserom.  

 
1 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rengjoring-
og-desinfeksjon-ved-covid-19-til-sektorer-utenfor-helsetjenesten/  
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Dersom man ikke har såpe og vann tilgjengelig kan man benytte seg av 
overflatedesinfeksjon2:  

- Alkohol 70% til teknisk desinfeksjon. Benyttes ufortynnet. Påføres området 
med en ren klut eller et tørkepapir, tilstrekkelig fuktig til at flaten er synlig 
fuktig. La området lufttørke noen minutter. Flaten trenger ikke rengjøres i 
etterkant. Vær oppmerksom på at produkter ment til hånddesinfeksjon ikke 
er egnet til desinfeksjon av overflater. 

- Klorin kan også benyttes, men det må tas hensyn til at overflaten tåler klor. 
Følg blandingsforhold og virketid og rengjør deretter på vanlig måte.  

 
FHI har laget en tabell3 med forslag til hvor ofte ulike elementer bør rengjøres 
(holdes løpende oppdatert), og relevante utdrag fra tabellen (pr. 16.09.20) er gjengitt 
nedenfor:  
 

ELEMENT BRUK 
FORSLAG TIL 

RENGJØRING 
ALTERNATIV 

Gulv 

Lokale med 
hyppig bruk av 
mange ulike 
personer 

Daglig rengjøring, 
samt ved behov. 

 

Få personer, 
begrenset bruk.  

Rengjøring ved 
behov.  

 

Inventar 

Kortvarig bruk 
med moderat 
berøring, 
eksempelvis 
møtebord 

Rengjøres én gang 
pr dag. 

Stå ubrukt i 24 
timer 

Langvarig bruk 
med mye berøring 
(f.eks. skrivebord) 

Rengjøres etter 
hver bruker 

Stå ubrukt i 24 
timer 

 
2 Søl med biologisk materiale må fjernes med tørkepapir før desinfeksjonsmiddel påføres.  
3 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rengjoring-
og-desinfeksjon-ved-covid-19-til-sektorer-utenfor-helsetjenesten/  
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Utstyr som 
benyttes av flere 

Utstyr som berøres 
av hendene over 
tid.  

Håndhygiene før 
og etter. Utstyr 
berørt av hendene 
over tid rengjøres 
etter vanlig rutiner 
etter hver bruker.  

 

Utstyr som berøres 
av hendene av 
flere personer 
under aktiviteten 

Håndhygiene før 
og etter.  

 

 
 

RUTINER FOR RENHOLD 

Hovedregelen er at det skal vaskes etter hver samling i Salem (unntaket er dersom 
lokalet skal stå ubrukt de kommende 24 timene). Frivillige kan bidra med 
rengjøringen, men man skal unngå en stor fellesdugnad.  
 
Bruk vanlige rengjøringsmidler, såpe og varmt vann. Dersom dette ikke er 
tilgjengelig kan man bruke desinfeksjonsmidler i samsvar med de anbefalinger som 
er gitt over. Alle kontaktflater skal vaskes over:  

- Dørhåndtak 
- Vaskeservanter 
- Toalett 
- Trappegelendre 
- Bordflater 
- Armlen 
- Felles instrumenter 
- Felles teknisk utstyr (mikrofoner, ledninger, DI-bokser, monitorer, miksepult, 

PC, osv.) – her skal det brukes utstyrsdesinfeksjon som skal være plassert ved 
miksepulten.  

- Kast søppel.  
 
 

 

 


