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Göteborgs Stad
Telefon: 031-365 00 00, vardagar kl. 8.30–15.00 
Fax: 031-41 21 43

Basala hygienrutiner

Allmänna uppgifter
Förvaltning                                                                                                                                           
             

Bemanningsenheten

Enhetschefens namn

Efternamn och förnamn på medarbetaren Personnummer

Basala hygienrutiner 
Följsamhet till de basala hygienriktlinjerna kräver att: 
• Händer och underarmar skall vara helt fria från smycken, klockor, stödskenor etc.
• Naglar skall vara kortklippta och fria från konstgjort material, inklusive ofärgat nagelack  

och lösnaglar.
• Händerna skall tvättas noga innan och efter alla omvårdnadsmoment – använd handsprit
• Arbetskläder ska användas – byxa och kortärmad tröja – ska tvättas i 60 grader efter  

varje arbetspass.
• Om lånekläder finns på arbetsplatsen ska dessa användas.
• Långt hår och långt skägg ska vara uppsatt och får inte hänga ner i arbetsområdet. 
• Om slöja/huvudduk används ska den vara kort eller fästas upp och får inte hänga ner  

i arbetsområdet.
• Skyddsutrustning ska användas (handskar/engångs-plastförkläde etc.) vid risk för  

kontakt med kroppsvätskor eller vid risk för att arbetskläderna kan bli nedsmutsade/ 
blöta (vid t.ex. dusch, såromläggning, toalettbesök/byte av inkontinenshjälpmedel.

• Nygjorda/icke läkta tatueringar får inte förekomma på händer eller underarmar.
• Använd inga parfymer eller starka dofter.

Piercing
• Smycken i piercade hål utgör ingen påvisad smittorisk om de sitter i läkta hål men kan utgöra en 

smittkälla om hålet är infekterat. Enhetschef bedömer om eventuella åtgärder behöver vidtas.

Arbetskläder 
• Byxor och kortärmad överdel
• Skall bytas dagligen och/eller om de blivit våta eller förorenade
• Ska tvättas i minst 60 grader efter varje arbetspass
• Får inte bäras till och från arbetsplatsen
• Om arbetskläderna riskerar att bli förorenad skall engångs-plastförkläde användas

Tvätthantering 
• Blanda inte hantering av smutsig och ren tvätt.
• Vid hantering av smutsig tvätt ska plastförkläde och eventuellt handskar användas. 
• Handsprit används efter hantering av smutstvätt och innan hantering av ren tvätt. 
• Förvara ren tvätt i tvättstugan så kort tid som möjligt. Ren tvätt ska förvaras väl avskild  

från smutsig tvätt.

Härmed bekräftas att jag tagit del av ovanstående information
Medarbetarens namnteckning Datum
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