Ansvar knyttet

til arbeidstøy og hygiene
Vær oppmerksom på ditt ansvar som arbeidsgiver

Ny studie avslører risiko for arbeidsgivere
når arbeidstøy vaskes hjemme
Studien, som ble gjennomført av GfK i fire europeiske land, avslører
flere omstendigheter som gir grunn til bekymring for arbeidsgivere:
• Selv om mange personer vet at høye temperaturer dreper bakterier, foretrekkes ofte lavere
temperatur (gjennomsnittlig 48 %) ved vask av arbeidstøy hjemme.
• Bare 1 av 4 forbrukere bekymrer seg for at arbeidstøy kan kontaminere personlig
klesvask.
• 58 % vasker ikke konsekvent arbeidstøy og personlig klesvask separat.
• Bare 48 % sorterer alltid skittent arbeidstøy fra personlig klesvask.
• Hele 50 % har på seg arbeidstøyet når de reiser til og fra arbeidsplassen.
Funnene har betydning for bedrifter som stiller strenge krav til hygiene, for eksempel i helsesektoren, næringsmiddelindustrien eller i legemiddelindustrien.
Ved å la ansatte vaske arbeidstøyet hjemme, mister arbeidsgiverne kontrollen over ansvaret de
har for helse og sikkerhet for både ansatte og kunder.
Ved industriell vask derimot prioriteres hygienen. Arbeidsgivere som har leiekontrakt for arbeidstøyet til de ansatte kan føle seg trygge på at det profesjonelle tekstilservicefirmaet uavbrutt
vurderer alle parametere som er nødvendige for et hygienisk resultat.
Et tre siders informasjonsbrev om «Hvorfor arbeidsgivere må holde kontroll med hvordan
arbeidstøy blir vasket» er vedlagt. Resultatene fra GfK-undersøkelsen «Forbrukeratferd ved vask
av arbeidstøy hjemme» er tilgjengelige i sin helhet på ETSA-nettstedet for personer som berøres
av hygiene knyttet til arbeidstøy.
For ytterligere informasjon, ta kontakt med ETSA Secretariat
på Tlf. +32 2 282 09 90 eller www.textile-services.eu
Eller Norsk Renseri- & Vaskeriforening, Tlf. 2308 8865 eller gå til www.nrv.no
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Hvorfor arbeidsgivere må ha kontroll på
hvordan arbeidstøy blir vasket
Arbeidstøy skal ikke vaskes hjemme fordi:
1. Det finnes ingen garanti for at arbeidstøy som vaskes hjemme er hygienisk og
smittefritt.
2. Det foreligger forvirring blant forbrukerne om forskjellen mellom rent og hygienisk.
3. Vasking hjemme kan sette hygienen på spill da det er fare for kontaminasjon.
4. Arbeidsgivere tar en risiko dersom de stoler på de ansattes vaskevaner.
5. Sammenlignet med industriell vasking som finner sted i et kontrollert miljø, kan
vaskevanene variere fra husholdning til husholdning, og kan derfor ikke tilby de
samme pålitelige hygieniske resultatene som profesjonelle tekstiltjenester forsyner.

Vasking av arbeidstøy hjemme setter hygienen i fare
Hygiene anses generelt for å være av største betydning. Det er også velkjent at konsekvensene
av manglende hygiene kan være alvorlige, spesielt i helsesektoren, næringsmiddel- eller legemiddelindustrien. Undersøkelsen vår viser at hygienen ofte settes på spill i løpet av vaskesyklusen ved vasking hjemme, og at det foreligger en betydelig risiko for kontaminasjon av
plagg som kan få konsekvenser for arbeidsgiverens ansvar.

Vask hjemme medfører risiko for kontaminasjon
• Den generelle oppfatningen er at arbeidstøy som brukes i industrimiljø ikke skal vaskes
sammen med personlig klesvask. Likevel viser undersøkelsen at 58 % av respondentene ikke
konsekvent vasker arbeidstøy og personlig klesvask separat, og
• Bare 48 % skiller skittent arbeidstøy fra personlig klesvask.
• Bare 1 av 4 forbrukere bekymrer seg over at arbeidsklær kan kontaminere personlig klesvask.
• 33 % av respondentene i undersøkelsen vasker arbeidstøy og personlig klesvask i samme
vaskemaskin, og 91 % bruker samme tørketrommel for begge klestyper.
• Selv om nesten 40 % av respondentene mener at bakterier bare elimineres dersom plaggene
kokes eller vaskes ved 90 °C, viser undersøkelsen at lavere temperaturer ofte foretrekkes
hjemme (48 °C i gjennomsnitt).
• Mens det er godt kjent at hender kan overføre mange bakterier, er det bare 25 % av alle
respondenter som mener det er nyttig å desinfisere hendene ved håndtering av rent arbeidstøy.

• Bakterier florerer i offentlig transport. Likevel har 50 % av de som deltok i undersøkelsen
arbeidstøyet på seg når de reiser til og fra arbeidsplassen.
Kilde: Tallene er basert på resultater fra GfK 2012-undersøkelsen*

Det kan være risikofylt for arbeidsgivere å stole på de ansattes
vaskevaner
I lys av risikoene nevnt ovenfor, kan klær som vaskes hjemme og som deretter brukes på en
arbeidsplass hvor hygiene er et krav for et sikkert miljø være en alvorlig trussel for hygienen og
sikkerheten på arbeidsplassen. Dette er en risiko som arbeidsgivere kan og skal unngå. Klær
som vaskes hjemme og som ser rene ut og lukter godt er ikke nødvendigvis hygieniske fra et
mikrobisk synspunkt. Undersøkelsen viser likevel at bare halvparten av arbeidsgiverne kontrollerer tilstanden for de ansattes arbeidstøy fra tid til annen.
Det er arbeidsgivernes ansvar å ta seg av dette, noe som betyr at de er
direkte ansvarlige for yrkeshelsen og sikkerheten for ansatte og kunder.
Det er derfor avgjørende at de kan stole på at de ansatte bruker arbeidstøy som er hygienisk rent hver dag. Dette må ikke settes på spill ved å la
ansatte vaske arbeidstøy hjemme.
• Undersøkelsen viser at variasjoner i vaskesyklusen ved vask hjemme alt for lett kan føre til
kontaminasjon på arbeidsplassen.
• Vasking hjemme fritar ikke arbeidsgiveren for det ansvaret han eller hun har hvis arbeidstøyet
blir for tidlig slitt eller blir en bærer av smitte eller fremmedlegemer som kan føre til kontaminasjon.
• Arbeidsgiveren mister kontrollen hvis han eller hun lar de ansatte vaske arbeidstøyet
hjemme.

Industriell vasking har hygiene som førsteprioritet
Når arbeidstøy vaskes av et tekstilservicefirma, kan arbeidsgiveren være trygg på at den profesjonelle tjenesten uavbrutt vurderer alle parametere som er nødvendige for et hygienisk resultat.
• Industriell vasking skjer i et fullstendig kontrollert miljø.
• Tekstilservicefirmaer overholder strenge europeiske og internasjonale standarder som ikke
gjelder for vasking hjemme.
• Profesjonelle tekstilservicefirmaer bruker høyteknologisk vaskeutstyr og kontrollprosedyrer
for å opprettholde konstant overvåking av hele vaskesyklusen.

*GfK-undersøkelse av “Forbrukeratferd ved vask av arbeidstøy
hjemme”
GfK-undersøkelsen «Consumer behaviour while washing workwear at home (Forbrukeratferd
ved vask av arbeidstøy hjemme)» på oppdrag fra European Textile Services Association (ETSA),
ble gjennomført mellom juli og november 2012 i Belgia, Tyskland, Polen og Storbritannia.
Omtrent 400 respondenter ble intervjuet i hvert av landene ved hjelp av en online-undersøkelse
og personlige intervjuer. Respondentene kom fra følgende industrigrener og -sektorer: bygg- og
anlegg, offentlige tjenester, helse og medisinsk, engineering, mat og drikke, grossister/supermarkeder, jordbruk/landbruk, kjemisk/petrokjemisk, veiarbeid og fiskerier. Studien i sin helhet er
tilgjengelig på ETSAs nettsted www.textile-services.eu
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