
8-Situationer for 
Målrettet Hygiejne
Bryd smittekæden

3. Inden spisning 4. Når du går til og fra dit 
arbejdsområde

1. Ved ind- og udgange 2. Efter toiletbesøg

5. Før og efter berøring af 
fælles overflader

6. Før du laver mad

7. Efter hoste, nys og 
tørren næse

8. Efter håndtering af 
affald



Herunder finder du de 8 situationer med tilhørende anbefalede handlinger, som du og virksomheden
kan bruge som checkliste for at fremme håndhygiejnen.
Formålet er klart - den enkelte medarbejder huskes på at udføre den anbefalede handling i
situationen.

Risiko-situation Formål Faciliteter Hvad skal den enkelte person gøre

1. Ved ind- og udgange

At hjælpe med til at minimere 
risikoen for at du spreder 
infektion til andre eller selv 
bliver smittet via forurenede 
overflader.

Sørg for at der er adgang til 
håndvaskfaciliteter eller hånd-
desinfektion ved indgange og 
udgange.

Vask hænderne med sæbe og vand eller 
brug en passende hånddesinfektion hvis 
håndvaskfaciliteter ikke er tilgængelige.

2. Efter toiletbesøg
At reducere risikoen for at 
du inficerer dig selv og at du 
overfører infektion til andre 
der bruger toiletfaciliteterne.

Sørg for at der er påmindelser 
til brugerne ved håndvaskfaci-
liteterne. 
 
Sørg for hyppig desinfektion af 
overflader som hænderne kom-
mer i kontakt med.

Vask hænder med sæbe og vand umiddel-
bart efter toiletbesøg. 
 
Desinficer de overflader som hænderne 
kommer i kontakt med, med en desinficer-
ende serviet.

3. Inden spisning At reducere risikoen for at du 
får en infektion.

Sørg for at der er påmindelser 
til brugerne ved håndvaskfaci-
liteterne.  
 
Sørg for at mad indtages i et 
sikkert område og at der er 
adgang til hånddesinfektion.

Hvis hænderne er synligt snavsede, vask 
med sæbe og vand eller anvend et egnet 
hånddesinfektionsmiddel umiddelbart før 
du spiser.

4. Når du går til og fra dit 
arbejdsområde

At hjælpe med til at minimere 
risikoen for at du spreder 
infektion til andre eller selv 
bliver smittet via forurenede 
overflader.

Sørg for at der er adgang til 
hånddesinfektion ved alle arbe-
jdsstationer.

Desinficer dine hænder før du forlader din 
arbejdsstation.

Desinficer dine hænder når du vender til-
bage til din arbejdsstation.

5. Før og efter berøring af 
fælles overflader 

At hjælpe med til at minimere 
risikoen for at du spreder 
infektion til andre eller selv 
bliver smittet via forurenede 
overflader.

Sørg for at der er hånddesin- 
fektion ved indvendige døre, el-
evatorer, udgange til trapper og 
andre fælles berøringspunkter. 

Sørg for daglig desinfektion af 
hyppigt berørte overflader.

Undgå så vidt muligt at berøre fælles over-
flader. Vask hænderne med sæbe og vand 
eller brug en passende hånddesinfektion 
straks efter berøring. 
Undgå at berøre dit ansigt.

6. Før du laver mad

At hjælpe med at reducere 
risikoen for at maden bliver 
kontamineret.

At hjælpe med at reducere 
risikoen for levnedsmiddel-
båren infektion.

Sørg for at der er adgang til 
korrekt placerede håndvaskefa-
ciliteter eller hånddesinfektion.

Sørg for at madlavningsom-
råder og redskaber hyppigt 
bliver desinficeret.

Hvis hænderne er synligt snavsede, vask 
med sæbe og vand eller anvend et egnet 
hånddesinfektionsmiddel straks efter hånd-
tering af rå mad.

Efter tilberedning af rå madvarer, desinficér 
ALLE overflader der kommer i kontakt med 
fødevarer, og før du laver færdigmad som 
f.eks. sandwich. Redskaber og rengørings-
klude er  i denne forbindelse også kritiske 
overflader.

7. Efter hoste, nys og tørren 
næse 

At hjælpe med til at minimere 
risikoen for at du spreder 
infektion til andre.

Sørg for at der er adgang til 
hånddesinfektion ved alle arbe-
jdsstationer.

Sørg for sikker affaldshånd-
tering.

Host eller nys i en serviet eller i dit ærme. 
Vask hænder med sæbe og vand hvis 
hænderne er synligt snavsede eller brug en 
passende hånddesinfektion umiddelbart 
efter host, nys eller tørren næse.

Bortskaf servietten i en egnet affaldsbe-
holder.

8. Efter håndtering af affald 

At hjælpe med at reducere 
risikoen for at overføre  
infektion fra affald til dig og 
andre overflader.

Sørg for at der er påmindelser 
til brugerne ved håndvaskfaci-
liteterne.

Hvis hænderne er synligt snavsede, vask 
med sæbe og vand eller anvend et egnet 
hånddesinfektionsmiddel umiddelbart efter 
at du har håndteret affald.

Din Checkliste:
Implementering af Målrettet Hygiejne på arbejdspladsen
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