Korona-veileder for butikkrenserier
Oppdatert 28. april 2020
Denne veilederen er utarbeidet av renseriutvalget i Norsk Vaskeri og Renseriforening
i samarbeid med Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn.

Generelt:
• Hold deg hjemme hvis du får symptomer
• Hold avstand til andre
• Unngå å ta deg til ansiktet
• Vask hender ofte (minimum mellom hver kunde / sprit hender)
• Desinfisere og vaske disk, tastatur, printere, skannere, dørhåndtak osv.
• Bruk hansker ved sår på hendene. Vask alltid hender etter bruk av hansker.
• Risikoen for at evt. virus ristes ut som aerosoler fra tørt tøy er særdeles liten
• Husk at en del viruskonsentrasjon uansett vil fjernes i vaske, rense og
finisheringsprosessene.
Før arbeid:
• Hold deg hjemme ved symptomer eller pålegg fra myndighetene om karantene.
Ankomst arbeid:
• Alle kontaktflater må vaskes med desinfiserende sprit før åpning. Bruk hansker.
• Sørg for generelt godt renhold av butikken og produksjonsarealene
Inn og utlevering av tekstiler:
• Kun en kunde i lokalet samtidig
• Hold avstand – unngå nærkontakt
• Sprit hender før du håndterer kassen
• Trykk deg ferdig på kassen/datamaskinen før du håndterer tøyet
Produksjon av tekstiler:
• Tekstiler rengjøres på tradisjonelt vis. Tekstil fra kunder med påvist smitte må
settes i karantene i 96 timer.

Spørsmål og svar om rensing og smitte
Oppdatert 28. april 2020

Spørsmål: Tar prosessene i renseriet knekken på viruset?
Vi har foreløpig ikke fått dette bekreftet fra internasjonale
bransjeforeninger, leverandører, NFI eller WHO. Risikoen for
smittespredning via tekstiler er imidlertid svært lav.

Spørsmål: Kan jeg være sikker på at jeg ikke blir smittet av tekstiler
som har vært til rens?
Risikoen for at virus ristes ut som aerosoler fra tørt tøy er særdeles liten,
muligens ikke-eksisterende.
Hvis du er i risikogruppen anbefaler vi at du lar tekstiler stå uåpnet i
emballasjen i 96 timer etter henting.

Spørsmål: Hva gjøres av dere for å forhindre smittespredning?
Vi følger en veileder utarbeidet av bransjeforening i samråd med Norske
vaskeriers kvalitetstilsyn. De har årevis med erfaring vedrørende
smittehåndtering på sykehusvaskerier.

