
Klor virker også, og kan erstate sprit

Du kan bruke en klorblanding, 1 dl i 5 liter, som desinfsering

Rengjøring og desinfsering

Rengjøres med vanlig rengjøringsmiddel før den tilslutt rengjøres med en 

bruksløsning av Klorin (1dl Klorin i 5 liter vann). Ta hensyn til om overfaten tåler 

klor. Ved all vask og rengjøring der man kan komme i kontakt med smitte bør det 

benyttes engangsforkle og hansker. Dette skal legges i lukkede plastposer før de 

kastes og hender vaskes grundig straks utstyret er tatt av.

Ved hosting dannes små aerosoler/dråper som inneholder virus, de kan sveve rundt 

og legge seg på møbler og overfater. Smitte kan dermed skje ved at man tar på 

denne overfaten og får viruset inn i munnen via fngrene for eksempel når man 

spiser.

 Håndter alt som smittsomt materiale og bruk hansker og forkle.

 Brukte hansker og forklær skal legges i lukkede plastposer før de 
kastes. I etterkant bør det alltid gjennomføres en grundig håndvask.

 Tørk over toalett, vask, håndtak på vask, dørhåndtak, og andre 
berøringspunkter regelmessig med faste tidsintervaller (for eksempel 
annenhver time) med bruksløsningen av klor.

 Når en syk gjest har forlatt rommet rengjøres det som vanlig og i 
tillegg tørkes de deler av inventaret som regelmessig berøres som 
nattbord, sengelampe, dørhåndtak, vindushasper, bryter, 
vaskeservant og lignende av med bruksløsningen av klor.

 Skift rengjøringskluter mellom hvert rom, og mellom ulike områder på 
hotellet (resepsjon, stue, konferanserom og liknende). Skift også 
vaskeutstyr som bøtter og liknende mellom hvert område.

 Bruk separate kluter til hvert område og disse bør vaskes på 70 
grader etter bruk. Bruk maskinens normal program, ikke kortprogram.

 Kluter brukt til å vaske oppkast/diare må vaskes separat.

 Inspiser jevnlig toaletter, andre fellesområder slik at søl kan 
oppdages og fjernes raskt.



 Viruset har også potensiale for spredning ved støvsuging av områder 
hvor det fnnes smitte. Dette kan for eksempel være dersom oppkast 
er tørket inn i tepper eller møbelstof, det anbefales derfor ikke å 
støvsuge afsert området etter at for eksempel oppkast er tørket inn i 
tepper eller stofmøbler.

o Steamvask på 70 grader, bør ikke tas i bruk før det er helt tørt.

o Materiale som ikke tåler steamvask, rengjøres og bør settes 
bort i minst 14 dager.

 Håndklær og sengetøy skal legges direkte i poser, og ikke legges på 
gulv.

 Alt vaskbart materiale som sengetøy og håndklær plasseres i egne 
sekker som helst plasseres i forseglede plastposer. Tøyet bør vaskes
på minst 70°C. Madrasser og møbler som ikke er tilsølt, luftes. Puter, 
dyner og tilsølte tepper bør vaskes på 70°C eller renses.

 Svømmebasseng, badstuer og boblebad behandles og rengjøres 
etter gjeldende regler, se Forskrift for badeanlegg, bassengbad og 
badstu med videre. Slike fasiliteter bør vurderes stengt inntil 
utbruddet er over og de er forskriftsmessig rengjort.

 Nøkler desinfseres daglig i klorløsning
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