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Risksituation Syfte Faciliteter Vad ska den enskilde personen göra

1. Vid in- och utgångar
Bidra till att minimera risken
för spridning av infektion till 
andra eller att du själv smittas 
av förorenade ytor.

Se till att det finns tillgång till
tvättställ eller handdesinfektion 
vid in- och utgångar.

Tvätta händerna med tvål och vatten eller 
använd en lämplig handdesinfektion om
handtvätt inte är tillgänglig.

2. Efter toalettbesök
För att minska risken att smit-
ta sig själv och överföra  
infektion till andra som  
använder toaletten.

Se till att det finns påminnelser 
till användarna vid handfatet.

Säkerställa frekvent  
desinfektion av ytor som kom-
mer i kontakt med händerna.

Tvätta händerna med tvål och vatten ome-
delbart efter toalettbesök.

Desinficera ytorna som dina händer kommer 
i kontakt med.

3. Innan du äter För att minska risken för 
infektion.

Se till att det finns påminnelser 
till användarna vid diskbänken 
 
Se till att maten intas i ett säk-
ert område och att handdesin-
fektion är tillgänglig. 

Om händerna är synligt smutsiga, tvätta 
med tvål och vatten eller använd lämplig 
handdesinfektion omedelbart innan du äter.

4. När du går till och från ditt 
arbetsområde

Bidra till att minimera risken
för spridning av infektion till 
andra eller att du själv smittas 
av förorenade ytor.

Se till att handdesinfektion är
tillgänglig på alla arbetssta-
tioner.

Desinficera händerna innan du lämnar ar-
betsstationen.

Desinficera händerna när du återvänder till 
din arbetsstation.

5. Före och efter beröring av 
vanliga ytor

Bidra till att minimera risken
för spridning av infektion till 
andra eller att du själv smittas 
av förorenade ytor.

Se till att det finns handdesin-
fektion vid innerdörrar, hissar, 
trappuppgångar och andra 
vanliga kontaktpunkter.

Se till att daglig desinfektion av 
utsatta ytor utförs.

Undvik att vidröra allmänna ytor om det
är möjligt. Tvätta händerna med tvål och 
vatten eller använd lämpligt handdesinfek-
tionsmedel direkt efter beröring.
Undvik att vidröra ansiktet.

6. Innan du lagar mat

Bidra till att minska risken för 
att livsmedel blir förorenade.

Bidra till att minska risken för 
livsmedelsburna infektioner.

Se till att det finns tillgång till
tvättmöjligheter eller hand-
desinfektion på lämpliga 
platser.

Se till att köksytor och
redskap desinficeras ofta.

Om händerna är synligt smutsiga, tvätta
med tvål och vatten eller använd lämplig 
handdesinfektion direkt efter hantering av 
rå, icke tillagad mat.

Efter tillagning av råvaror, desinficera ALLA 
ytor som kommit i kontakt med maten, 
innan du förbereder färdigrätter, som t.ex. 
smörgåsar. Köksredskap, disktrasor och 
diskhanddukar räknas också till kritiska ytor 
i sammanhanget.

7. Efter hosta, nysningar och 
torr näsa

Bidra till att minimera risken 
för spridning av infektion till 
andra.

Se till att det finns  
handdesinfektion på alla  
arbetsstationer.

Säkerställ säker  
avfallshantering.

Hosta eller nys i en servett eller i ärmen. 
Tvätta händerna med tvål och vatten om 
händerna är synligt smutsiga eller använd 
lämplig handdesinfektion direkt efter hosta, 
nysning eller snytning.

Kassera servetten i en lämplig  
avfallsbehållare.

8. Efter hantering av avfall
Bidra till att minska risken för 
överföring av smitta från avfall 
till dig och andra ytor. 

Se till att det finns påminnelser 
till användarna vid diskbänken.

Om händerna är synligt smutsiga, tvätta 
med tvål och vatten eller använd lämplig 
handdesinfektion direkt efter hantering av 
avfall.

Nedan hittar du de 8 situationer med tillhörande rekommenderade åtgärder som du och företaget kan 
använda som en checklista för att främja handhygien.
Syftet är tydligt – den enskilda medarbetaren påminns om att utföra den rekommenderade åtgärden i 
den aktuella situationen.

Din Checklista:
Implementering av Målinriktad Handhygien på arbetsplatsen
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