
Speiderhytta Lillesand speidergruppe, Sørlandets krets, Norges speiderforbund 

Covid-19 og vaskerutiner for Speiderhytta i Lillesand 
 

• Husk at god rengjøring med såpe og vann, både av hender og overflater, er effektivt mot Covid-

19-viruset. Vask hendene grundig og ofte med såpe og vann – god håndhygiene er også viktig for 

godt renhold ellers. 

 

• Benytt den utplasserte håndspriten ved ankomst og ellers ved behov. 

 

• Alle gjester må vaske grundig etter seg, med særlig fokus på kontaktflater som berøres ofte. 

Fokusområder er kjøkkenbenk, kraner, dørhåndtak, lysbrytere, toalett og baderom. Husk også 

utemøbler og annet utstyr som er benyttet under oppholdet. 

  

• Speiderhytta er utstyrt med nødvendig vaskemidler for renhold. Det forventes at leietaker har 

med ekstra såpe og håndsprit.  
o Engangskluter for mindre flater 

o Rengjøringsmidler for mindre flater  

o Desinfeksjonsmiddel for kontaktflater 

o Moppesystem med wipes for gulvvask 

o Oppvaskmiddel  

o Håndsåpe 

 

• Slik vasker du 

o Jobb deg fra rene overflater til urene overflater. 

o Bytt kluter ofte og minimum mellom hvert rom. 

o Desinfiser kontaktflater som det siste du gjør i vaskeprosessen. 

 

• Senger: Overtrekks-laken fjernes fra de sengene som er brukt av leietaker, og legges i egen pose 

(som anvist på hytta). Posen med laken settes i gangen, og hentes av utleier senere. 

Eget medbragt sengetøy må tas med hjem av leietaker. 

 

• På grunn av smittefare mellom kluter er alle vanlige kluter og håndklær fjernet fra hytta. Gjester 

må selv medbringe egne håndklær til håndvask og oppvask og ta disse med hjem igjen etter 

oppholdet. Engangskluter skal kastes sammen med restavfall. 

 

• På grunn av smittefare er alle tørrvarer fjernet fra hytta. Gjester må ta alle matrester og tørrvarer 

hjem igjen etter besøk. 

 

• Oppvask: NB! Oppvaskmaskinen skal ikke tømmes ved avreise – dette gjøres av neste gjest! Se 

øvrige anvisninger for oppvask på neste side. 

 

• Alle kontaktflater som berøres ofte skal desinfiseres med utplassert desinfeksjonsmiddel som det 

siste vaskepunktet før avreise. Følg instruksjon på utplassert desinfeksjonsmiddel. 

 

Husk fokusområder/ ofte berørte kontaktflater  

 

 

 

 

 

  



 

Oppvask 

 

I maskin 

• Oppvaskmaskin skal benyttes for all oppvask. 

• Bruk høyest mulig temperatur-innstilling 

• Oppvask skal først skylles/bløtlegges i kaldt vann før de settes i maskinen 

• Vask hendene godt før oppvaskmaskinen tømmes underveis i oppholdet 

• Oppvaskmaskinen skal ikke tømmes ved avreise – dette gjøres av neste gjest! 

 

For hånd (i nødstilfeller) 

• Sørg for at oppvaskkum/balje er ren før du starter 

• Bruk varmt vann med liten mengde såpe – bruk gjerne hansker så du tåler varmen 

• Skift vann, gjerne før det blir skittent eller kaldt 

• Skyll etter vask – gjerne i egen balje med varmt vann (ca 55o) 

• La lufttørke på ren flate 

• Vask hendene godt før oppvask settes på plass  

 

 

   

 


