
ARBEIDSOPPGAVER FOR SANITETSKVINNENE PÅ SLUPPEN

Formiddagsvakt
Kaffe og te  1.vakt setter på kaffetrakterne (4 stk) 

og vannkoker. Trakterne skal være fylt 
på/klargjort, men sjekk for sikkerhets 
skyld. 

 Dosering: 2 ½ skje med kaffe per 
kolbe/kanne med vann

 Unngå å kjøre alle 4 traktere og 
vannkokere samtidig, da går sikringen

 Desinfiser håndtakene og lokkene til 
kannene før de settes ut. 

 Fyll opp kaffe- og tekanne merket 
«Admin» og sett på fellesbordet 
v/bankhvelvet 

 Fyll deretter opp 1 kaffekanne og sett 
ut på hvert av bordene merket med 
rød, gul, grønn og blå farge, samt 1 
kanne til adminbordet ved 
storskjermen/lerretet.

 En kaffekanne fylles Veteranene og 
Securitas. Denne hentes/leveres på 
hemsen. 

 Til lunsj vil de fleste ha nykokt kaffe. 
Personalet har lunsjpause mellom ca kl. 
11.00-12.00 

Vannkanner  Vannkannene fylles på og blir 
hentet/satt ut. De store kannene til 
Røde Kors sine stasjoner (én stasjon i 
hver sal).

 De mindre kannene brukes bordene på 
endene av korridorene ute i salene.  

 Desinfiser lokkene og håndtakene før 
de hentes/settes ut

 Helsepersonellet har saftflasker og sier 
ifra om de går tom. Nye saftflasker står 
i skapet under kjøkkenbenken hos oss, 
evt. på lageret i sal 1. 

Desinfeksjon i pauseroms- og garderobeareal 
for ansatte (generelt prinsipp – bruk såpass 
med sprit at overflatene er fuktig i 30 sekunder)

 Rommet tømmes når vaksineringen 
starter ute i salene. Ta en spritrunde på 
kontaktpunktene på toalettene, 
kjøleskapene og mikrobølgeovnene o.l.  
Kontaktpunkter i garderobene 
desinfiseres x 1 daglig etter at 
personalet har skiftet om morgenen. 
Bordene vaskes med såpevann (Zalo). 

Desinfeksjon ute i salene (generelt prinsipp – 
bruk såpass med sprit at overflatene er fuktig i 
30 sekunder) 

 Kontaktpunkter på 
publikumstoalettene (totalt 3 toalett) 
desinfiseres hver 2. time

 Kontaktpunkter på øvrige toalett i sal 1 
og 2 desinfiseres hver 3.time



 Øvrige kontaktpunkter i salene 
desinfiseres hver 3.time

Med kontaktpunkt menes flater hvor det er 
naturlig å berøre med hendene. Det vil si 
håndtak, dørlåser, døråpnere, såpedispensere, 
vannkran/armatur, langs kant på dolokk/doring, 
trykknapp, lysbrytere, trykknapper på 
vanndispenserne, gelender opp til hemsen, 
ytterdør ved utgang lager og handicaputgang.  


