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1. Endringer siden forrige versjon 
Dette er andre versjon. Nytt kulepunkt under 4.2.  
 
2. Hensikt og omfang/formål 
Prosedyren er utarbeidet for å sikre riktig smittevask av beredskaps rom under Corona- Covid 19 
pandemien. Prosedyren gjelder alle som skal utføre smittevask av beredskapsrommet etter 
behandling av pasienter med mistenkt eller påvist smitte med Corona –Covid 19. 
 
3. Ansvar 
Instituttet er ansvarlig for at alle som skal utføre smittevask er kjent med denne prosedyren. 
 
4. Fremgangsmåte 
Rommet er på forhånd desinfisert med Perasafe av behandlingspersonalet. For å sikre at aerosoler 
har lagt seg, skal rommet stå i 35 minutter etter desinfeksjon før renholdspersonale går inn og 
vasker.  
 
4.1 Ta på følgende verneutstyr før du går inn i rommet. Utstyr ligger på tralle på utsiden av rommet. 

 Hette  

 Engangsfrakk eller plastforkle  

 Munnbind med visir eller munnbind og briller/visir 

 Hansker 
4.2. Gå inn i rommet og lukk døren bak deg 

 Benytt vanlig rengjøringsklut, eventuelt engangsklut 

 Vask unit etter vanlig fremgangsmåte 

 Fjern overtrekksplast fra unit, traller og annet utstyr 

 Vask alle berøringspunkter på vegger, - brytere, håndtak o.l. 

 Vask alle vannrette flater – benker, lokk på avfallsbeholder o.l. 

 Vask til slutt gulvet 

 Kast brukte kluter i gul pose til vask 

 Kast engangskluter i gul avfallssekk inne på rommet 

 Ta av verneutstyret og kast det i gul avfalls sekk 

 Utfør håndhygiene, ta på nye hansker 

 Ta den gule avfallssekken ut av beholderen og snør igjen med sekkedrill som ligger på 
utstyrstrallen 

 Gul sekk transporteres ned til avfallsbeholder i garasjen på vanlig måte 
 
 5.0 Definisjoner. Se punkt 2. 
 6.0 Avvik eller dissens meldes leder og rapporteres inn i UiOs HMS avviks system. 
 7.0 Se www.odont.uio for renholdsprosedyrer. 
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