Effektivt produksjonsrenhold og desinfeksjon ved
påvist dråpesmitte i næringsmiddelindustrien
Sentrale hensyn

Doserings- og
påføringssystem er
nøyaktige og i god stand

Desinfeksjon med
dokumentert
virusdrepende effekt

Minimum FFP2 ansiktsmaske
og vernebriller (for nedvask
av fabrikk og håndtering av
konsentrerte produkter bør

ansiktsvisir vurderes)

Renholdspersonalet bør minnes på
viktigheten av god
hygienemetodikk og hygienepraksis, samt håndhygiene og
korrekt bruk av hansker.

PVU må være i god stand PVU må vaskes grundig
og uten slitasje eller flenger. og desinfiseres etter
Hansker må enten være i
oppgaven er utført
vinyl eller kjemisk resistente
(EN 374) for påføring av
fortynnede løsninger.

Renholdspersonalet bør følge
nåværende prosedyrer og kjemiplan, men legge til ekstra steg for
desinfeksjon med fokus på
berøringspunkter, samt bruke øyevern og vernemaske og behandle
arbeidstøy i henhold til mistanke
om smitte.

Alle ansatte må forstå hvorfor og
når smitterenhold skal utføres og
hvem som har ansvaret for
sluttresultatet.

Renhold av produksjonsområde og -utstyr
Steg 1: Grovrengjøring

- Kast avfall i egen sekk og knytt
igjen. Legges sammen med
restavfallet.
- Eventuelle produksjonsrester føres
til lager
- Dekk til vannsensitivt
utstyr med passende plastdekke

Steg 5: Renspyling

- Spyl alle overflater og demontert
utstyr grundig med vann
- Inspiser alle overflater.
Alle overflater skal være
100 % visuelt rene
- Ved funn av organisk eller
uorganisk materiale på
overflate utføres steg 4
og 5 på nytt

Steg 2: Desinfeksjon

- Påfør desinfeksjon på alle
overflater som skal rengjøres

Steg 3: Forspyling

- Forspyl alle overflater som er
påført desinfeksjon
- Demonter utstyr i henhold til
renholdsplan/demonteringsplan

Steg 6: Desinfeksjon

- Desinfiser alle overflater, også
rengjøringsutstyret

Steg 7: Skylling

-Skyll alle overflater med temperert
vann (>45 grader)

Steg 8: Manuelt renhold

- Fjern plastdekke fra utstyr, kast
dette i egne sekker og lukk sekken
- Utfør manuelt renhold, se egen
instruks på dette

Steg 4: Rengjøring

- Bruk rengjøringsmiddel i henhold
til dagens renholdsplan
- Påfør skum på alle overflater
- Demontert utstyr legges i bløt i
en blanding av samme rengjøringsmiddel
- Skrubb deretter manuelt på
vanskelige flekker
- Stort fokus på berøringspunkter

Steg 9: Inspiser og rydd

- Renholdsleder utfører visuell sjekk
for å forsikre seg om at alt utstyr,
direkte og ikke-direkte kontaktflater
er rene og uten smuss
- PVU og renholdstøy må vaskes
grundig og desinfiseres etter
oppgaven er utført

HUSK Å UTFØRE ANBEFALT HÅNDHYGIENE OFTE
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