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Instruks for håndtering og rengøring af devices  

Dato 13. april 2020 

Udarbejdet af Marie Louise Daugaard, Sundhed og Omsorg 

Rikke Charlotte Svenningsen, Dagtilbud 

Hans-Jørn Riis, Skoler 

Joel Engblad, Rengøring 

Hvad  Beskrivelse  Lokal beskrivelse af indsats  

Virus på overflader Det vides ikke præcist hvor længe virus kan 

overleve på overflader. Det er vigtigt at huske på, 

at man ikke kan smittes alene ved at røre 

genstande med virus på. Smitte kræver nemlig, at 

virus kommer i kontakt med slimhinder i mund, 

næse eller øjne. Vi skal derfor ikke være bange for 

at røre ved ting, hvis vi husker god håndhygiejne og 

er opmærksomme på, hvor vi har vores hænder (Se 

instruks for korrekt udført håndhygiejne). 

 

Hvad er devices Tablets, tastaturer, mus, telefoner, printer etc. 

 

Der er både den personlige device i form af fx 

computer og devices, der bruges af flere forskellige. 

 

Den personlige device bruges kun af den enkelte og 

deles ikke. 

 

Forebygge, at den 

mobile device bliver 

en smittevej 

Devices benyttes kun med rene hænder. Derfor 

udføres håndhygiejne med vand og sæbe før 
 

 



 

 

 

 
Side 2 

ibrugtagning. Dette gælder både medarbejdere og 

børn. 

 

Efter brug udføres korrekt håndhygiejne med vand 

og sæbe. 

 

Se instruks for korrekt udført håndhygiejne.  

Brug af devices til 

dagligt  

Begræns generelt brugen af devices. 

 

Ved brug af devises laves en individuel vurdering af 

behovet.  

 

Hvis muligt undgå at børnene deler devices ellers 

sikre at kun få børn deler den samme tablet. 

Udarbejd oversigt over børn, som på baggrund af et 

pædagogisk sigte har behov for brug af devices. 

 

Læg en plan for, om børnene bruger den enkeltvis 

eller i grupper og i så fald inddeling af børn i bestemte 

grupper.  

Rengøring af devices 

efter brug  

Device og skærm skal rengøres efter brug hver 

gang. 

 

Inden aftørring vaskes hænder med vand og sæbe.  

 

Til rengøring bruges engangshandsker og 

spritservietter eller sprit påført en gul 

microfiberklud.  

 

Både skærm og cover rengøres. 

 

Tastatur og mus ved computer skal rengøres dagligt 

med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Der skal 

vaskes hænder før og efter brug af mus og tastatur. 

 

Se instruks for korrekt udført håndhygiejne  

Der udarbejdes en instruks for, hvordan rengøringen 

håndteres efter brug af devices og hvem der er 

ansvarlig for at udføre opgaven. 

 

Udarbejd plan for, hvor rengøringsartiklerne 

forefindes.  
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