
 
 

30. april 2020 

Nyt fra værnemiddeldepotet 
 

Behovet for værnemidler og mulighederne for levering af disse, forandrer sig fra uge til uge. 

Der kommer nye retningslinjer som skal efterleves, og flere områder begynder at gøre sig klar 

til også at genåbne. Med dette lille ”Nyt fra…” vil vi gerne viderebringe en status på hvordan ” 

status” på værnemidler er lige nu. 

Status på levering af værnemidler i uge 18 er, at vi af følgende produkter kan levere til en 

uges forbrug: 

• Handsker 

• Mundbind 

• Visir 

• Forklæder  

• Håndsprit  

• Overfladedesinfektion.  

Helt så godt står det ikke til med andre populære produkter. Vores beholdning af 

engangsklude med sprit (Wet Wipes) er så lav at de ikke kan bestilles til levering. De få 

leverancer vi får, bliver prioriteret til Hjemmepleje-/hjemmesygeplejeområdet. Depotet 

fordeler og leverer rundt til indmøde stederne. 

Situationen med værnemidler betyder, at vi alle bliver nødt til at tænke kreativt. Der hvor man 

ikke har engangsklude, er det nødvendigt at tage alternative muligheder i anvendelse. Det kan 

fx være anvendelse af overfladedesinficering på køkkenrulle/engangshåndklæder. 

På skoler og dagtilbud anvendes overfladedesinfektion på ”de gule klude”. Arbejdsgangen 

herfor er beskrevet og rundsendt tidligere på uge  

Lejepapir til puslepladser har også været i restordre. Vi forventer at få levering i denne uge. 

Det er aftalt med daginstitutionsområdet, at fordeling og levering aftales direkte mellem Rikke 

Charlotte Svenningsen og depotet. De skal derfor ikke bestilles via bestillingslisten.  

Et såkaldt ”Nød-Kit” sæt af værnemidler er leveret, hvor det er aftalt. Hvis der skulle være en 

skole eller dagtilbud, hvor de ikke har modtaget nød-kittet bedes den enkelte institution tage 

kontakt til Hans-Jørn Riis for skolernes vedkommende eller Rikke Charlotte Svenningsen for 

daginstitutionsområdet. De afklarer herefter med depotet, hvornår der kan ske levering.  

Generelt i forhold til bestillinger opretholdelse forventet levering inden for 2 hverdage fra 

bestilling, som anført på hjemmesiden. Hvis I oplever, at der ved levering ”mangler” noget af 

det bestilte, skyldes det, at det ikke er på lager. Produkterne bliver ikke eftersendt. Det kan 

være at alternative muligheder er medsendt i stedet, ellers skal disse bestilles.  

Håndsprit har vi om anført på lager. Det kniber fortsat med flasker. Derfor – husk at sende 

tomme håndsprit flasker med retur. Det skal anføres på bestillingssedlen. 

 

På vegne af værnemiddelsgruppen 

Steffen Brun 


