Trygge treningssentre
Råd og informasjon i forbindelse med Covid-19
utbruddet. For oppdatert informasjon fra
Helsedirektoratet:

➢ Trykk her

BESTE PRAKSIS FOR TRENINGSSENTRE
Hvordan forebygge smitte på
treningssentre?
Det vil alltid være en risiko for smitte og
at det kan oppstå smittetilfeller selv om
det er utøvd godt smittevern.
Smitteforebyggende tiltak gjøres for å
redusere risikoen. Ved å iverksette økte
tiltak for smittevern skal treningssentre
kunne holde åpent og ta i mot kunder
og ansatte.

Anbefalte informasjonskanaler
Hold deg oppdatert på temasidene til:
▪ Helsedirektoratet – trykk her
▪ Folkehelseinstituttet – trykk her
▪ Helsenorge – trykk her
▪ Lovdata – trykk her
▪ Arbeidstilsynet – trykk her
▪ Lilleborg – trykk her

Hygienetiltak
• Kunder og ansatte som har symptomer på
covid-19 skal holde seg hjemme.
• Tilby kunder håndvask/ -desinfeksjon ved
inngangspartier og innfør gode rutiner for
økt håndhygiene og gode hostevaner for
ansatte. Trykk her for informasjonsplakat.
• Innfør avstandsregulering for kunder og
ansatte – minst 1 meter. Trykk her for
informasjonsplakat.
• Unngå trengsel ved resepsjon og
fellesarealer. Vurder tiltak for å organisere
kø.
• Økt hyppighet av renhold/ desinfeksjon
på overflater og berøringspunkter, særlig
fokus på utstyr.
• Ha alltid rikelig med midler og papir for
hånd- og apparatvask tilgjengelig. Se til at
disse etterfylles før det går tomt.
• Alle flasker med midler må være tydelig
merket.
• Godt renhold av gruppetreningsrom
mellom timer. Fjern alt som ikke kan
vaskes regelmessig.

PERSONELL
Huskeliste for treningspersonell
Personlig hygiene
• God og hyppig håndvask
• Ha rent arbeidstøy, bytt minimum daglig.
Renhold av utstyr og gruppetreningsrom mellom
treningsgrupper og økter
• Grundig vask med ren klut, ved desinfeksjon husk virketid!
• En klut ved riktig bretting kan ha 16 rene sider,
trykk her for video.
• Generelle kontaktpunkter rengjøres hyppig.
Fjern unødvendig stæsj
• Vurder om løst utstyr kun skal deles ut ved
forespørsel.
Ved påvist Covid-19 hos ansatt
Følg gjeldende retningslinjer fra FHI om
isolering og karantene for de som er berørt.
Gjennomfør renhold og desinfeksjon på
aktuelle kontaktflater i aktuelle soner.
Følg ekstra godt med på symptomer hos
øvrige ansatte.
Ansatte i karantene eller med mistanke om
smitte skal ikke møte på jobb.
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INNGANGSPARTI/RESEPSJON
Renhold og desinfeksjon

Generelt overflaterenhold
Taski Jontec 300 Free
Daglig renhold gulv
(Mikrofibermopp/gulvvaskemaskin)
Taski Sprint 200 Free
Daglig renhold av disk, bord, benker, kjøleskapsdører
(Mikrofiberkluter)
Periodisk renhold (1-3 ganger/uke) av
vindu/glassflater, klesstativ og salgshyller
(Mikrofiberkluter)

Viktige berøringspunkter for hyppig
vask og eventuell desinfeksjon
Disker og bordflater

Dørhåndtak
Lysbrytere

Telefoner

Dispensere

Rekkverk

Berøringspunkter

Søppelbøtter

Sitteområder

Betalingsterminaler

Heisknapper

Drikkefontener

Salgsautomater

Utvalgt verktøy og maskiner

Ultra Free
Mikrofiberklut

Uniq Duotex Fukt HD
Mikrofibermopp
Uniq Duotex Glass & Metallmopp
Pro Skuremopp

Taski Jet 38

Taski Aero 350 Li-Ion

GARDEROBER OG TOALETTER
Renhold og desinfeksjon

Generelt overflaterenhold
Taski Jontec 300 Free
Daglig renhold gulv garderobe
(Mikrofibermopp eller gulvvaskemaskin)
Taski Sprint 200 Free
Daglig renhold av flater som benker, garderobeskap,
garderobeskapsdører, dørhåndtak og dispensere
(Mikrofiberkluter)
Taski Sani 100
Daglig renhold servant, toalett og vanskelige flekker
på gulv toalett
(Mikrofiberkluter)

Viktige berøringspunkter for hyppig
vask og eventuell desinfeksjon
Dørhåndtak

Garderobeskap

Lysbrytere

Bord

Dispensere

Benker

Servant- og dusjbatteri

Søppelkasser

Toalett (spyleknapp,
sete og skål)

Utvalgt verktøy og maskiner

Ultra Free
Mikrofiberklut

Uniq Duotex Fukt HD
Mikrofibermopp
Uniq Duotex Glass & Metallmopp
Pro Skuremopp

Ultra Pro Interiørmopp

Taski Swingo 350 Li-Ion

TRENINGSOMRÅDER OG DUSJER
Renhold og desinfeksjon

Generelt overflaterenhold
Taski Jontec 300 Free
Daglig renhold gulv og matter i
treningsområder
(Mikrofibermopp eller gulvvaskemaskin)
Taski Sprint 200 Free
Daglig renhold av apparater og utstyr
(Mikrofiberkluter)
Sactif Sanigel
Daglig renhold vegger, skillevegger og gulv
i dusjer
(Skumsprøyte Suma Hygiene)
SumaGel Klor D34
Ukentlig renhold vegger, skillevegger og
gulv i dusjer
(Skumsprøyte Suma Hygiene)

Viktige berøringspunkter for
desinfeksjon

Dørhåndtak

Drikkefontener og
kraner

Lysbrytere

Alle
berøringspunkter
og seter på
treningsapparater,
samt alt løst
treningsutstyr

Dispensere

Utvalgt verktøy og maskiner

Ultra Free
Mikrofiberklut

Uniq Duotex Fukt HD
Mikrofibermopp
Uniq Duotex Glass & Metallmopp
Pro Skuremopp

Skumsprøyte Suma
Hygiene

Taski Aero 350 Li-Ion

HÅNDHYGIENE
Anbefalinger for god håndhygiene
fra Folkehelseinstituttet

Viktige håndhygienerutiner

Det anbefales håndvask med såpe og
vann når du starter arbeidsdagen, etter
hosting/nysing, etter toalettbesøk, før
tilberedning av mat, før og etter
måltider, etter kontakt med dyr, og
ellers ved synlig skitne hender.
Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler
virker mot koronavirus og er et
alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter
er tilgjengelig. Merk at alkoholbasert
desinfeksjon ikke er effektivt ved synlig
skitne hender – da bør håndvask
utføres først.

• God håndvask varer i 40-60 sekunder.
Trykk her for å se instruksjonsvideo.

• Ta av alle smykker, ringer mv.

• God hånddesinfeksjon varer i 30
sekunder – pass på å påføre nok middel!
FHI anbefaler 3 ml. Trykk her for
instruksjonsvideo.
• Unngå å få sprekker og sår grunnet tørre
hender. Trykk her for veiledning ved
hudirritasjon.
• Les om våre systemer her på lilleborg.no.

Trykk her for Håndhygieneveilederen

EFFEKTIV HÅNDHYGIENE – TRINN FOR TRINN

Det anbefales å henge opp informasjonsplakater for effektiv håndhygiene på alle steder
håndvask og/eller hånddesinfeksjon utføres. Lilleborg har utarbeidet dette så du slipper.
Denne kan lastes ned til bruk ved å trykke her eller kontakt vårt kundesenter på telefon
815 36 000 som vil sende deg en ferdig trykt plakat.

OVERFLATER
Gode rutiner og riktig bruk sikrer et
godt resultat
Bruk alltid dine standardprosedyrer for
renhold og desinfeksjon av overflater.
Om du ikke har dette i dag kan du
benytte våre generelle retningslinjer
beskrevet under.
Bruk dokumenterte produkter med
riktig dosering og virketid for
desinfisering av harde overflater!

Viktige punkter for et godt resultat
• Bruk alltid egnet verneutstyr iht.
instruksjon på forpakning/ produkt.
• Sted og situasjon avgjør hva som er riktig
renhold. Dersom du har behov for
veiledning ta kontakt med vårt
kundesenter: kundeservice@lilleborg.no
• Bøtte og klut frarådes for å hindre
smittespredning. For treningssentre
anbefales å benytte sentrifugetørre
mikrofibermopper og –kluter eller
engangsartikler.
• Vi rengjør alltid helst fra minst til mest
tilsmusset sted i lokalet.
• Les om våre systemer her på lilleborg.no.

DESINFEKSJON
1. Ta på hansker og evt. annet beskyttelsesutstyr etter
instruksjon på forpakning/ produkt.
2. Fjern evt. overflødig smuss først, om det er noe. Bruk gjerne
engangsartikler til dette.
3. Rengjør overflaten etter behov med egnet middel fra rent til
skitten eller iht. lokal rutine. En klut kan brettes så den får 16 rene
sider for å øke kapasiteten. En mikrofiberklut/ -mopp skal kun
være lett fuktig for å bevare sine egenskaper. Bytt kluter hyppig
og absolutt mellom rom eller soner/ område.
4. Skyll/tørk av kjemirester.
5. Sjekk holdbarhet og virketid på desinfeksjonsmiddelet. Sørg for
riktig dosering/ konsentrasjon.
6. Påfør desinfeksjonsmiddel jevnt utover objektet.
7. La virke i angitt virketid.
8. Skyll/tørk av rester om nødvendig eller iht. instruksjon på produkt.
9. Kokvask mopper og kluter. Min. 85 º i 10 min. Les mer her.
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