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Forebyggelse af smitte 
med covid-19 
for udenlandsk arbejdskraft 
med fælles bolig
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Når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed til tilrejsende arbejdskraft, er der 
en række forhold, som skal være opfyldt for at forebygge smittespredning 
med ny coronavirus. Forholdene for boligen skal forebygge smittespred-
ning blandt beboerne og hindre, at der ikke bringes smitte videre til deres 
arbejdsplads og til samfundet. 

DE 6 GENERELLE RÅD 
1. Gå i selvisolation, hvis du har symptomer på

COVID-19, er testet positiv eller nær kontakt til
en smittet

2. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

3. Host eller nys i dit ærme

4. Undgå håndtryk, kindkys og kram

5. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme
og på arbejdspladsen

6. Hold afstand og bed andre tage hensyn

RENGØRING I BOLIGEN

Hyppig rengøring af fælles kontakt-
punkter, f.eks. håndtag, kontakter, 
vandhaner, bordplader er særlig vig-
tigt. Almindelig rengøring med vand 
og sæbe er i de fleste tilfælde til-
strækkelig, men kan suppleres med 
efterfølgende desinfektion efter en 
konkret vurdering og ud fra et forsig-
tighedsprincip.

Gulv skal kunne vaskes. Møbler og 
madrasser bør have vaskbare over-
træk. Puder, dyner, tæpper mv. bør 
være vaskbare – bedst med tekstil-
betræk, der kan tåle vask i vaskema-
skine. Møbler bør også kunne tåle 
gængse desinfektionsmidler. 

Tjekpunkter til rengøring i bolig

 Identificer og marker fælles 
kontaktpunkter, fx dørhåndtag og 
trykknapper. Sæt fx små skilte på 
døre og lyskontakter, der minder 
beboere om at bruge albuen i 
stedet for fingrene. 

 Rengør fælles kontaktpunkter 
hyppigt og grundigt. 

 Sørg for let adgang til håndvask og 
håndsprit og med flydende sæbe 
ved håndvaske. 

 Opstil håndsprit de steder, 
hvor beboerne samles og ved 
genstande, som mange rører ved. 

 Fyld håndsprit og håndsæbe op 
løbende. 

 Fjern fælles håndklæder, 
viskestykker og klude og benyt 
i stedet engangshåndklæder og 
lignende. 

 Rengør værelset når en beboer 
flytter. Madrasser rengøres og 
desinficeres inden brug igen.

 Vask af håndklæder og 
sengelinned sker efter behov 
og ved minimum 60° C. Hvis 
sengetøjet skal benyttes af en 
ny beboer, skal det vaskes ved 
minimum 60° C, før det tages i 
brug igen.

Skiltning, instruktion og 
håndhygiejne
De 6 generelle råd (se side 2) skal 
fremgå på skilte og der bør være 
vejledning til, hvordan og hvor hyp-
pigt rengøring skal forekomme. Se 
sundhedsstyrelsens plakat om de 
generelle råd på  www.ssi.dk

Arbejdsgiver eller personale tilknyt-
tet det enkelte indkvarteringsfacili-
tet har i den forbindelse pligt til at 
instruere beboere om rengøring. 

God håndhygiejne skal understøttes, 
som en effektiv metode til at fore-
bygge smitte via genstande, hænder 
og ansigt.

http://www.ssi.dk
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Tjekpunkter til soverum/
opholdsrum

 Én seng pr. beboer, så der ikke 
deles soveplads og sengetøj uden 
grundig rengøring imellem. 

 Et skab, kommode eller lign. til 
opbevaring af personlige ejendele. 
En fordel, hvis skabet kan aflåses.

Tjekpunkter til køkken 

 Indrettes med et tilstrækkeligt 
antal arbejdspladser i forhold til 
antallet af beboere. Evt. skiltes 
med, hvor mange personer, 
der maksimalt bør befinde sig i 
køkkenet samtidig. 

 Madlavning uden for køkkener 
bør ikke finde sted. 

 Der skal være tilstrækkelige 
mængder af bestik, glas og øvrigt 
service til antallet af beboere. 

 Hver beboer bør have adgang 
til et skab til opbevaring af egne 
fødevarer og til kølefaciliteter.

 Portionsanretning ved 
fællesspisning. Beboeren bør 
selv rydde op efter måltidet. 
Der udføres håndhygiejne før og 
efter måltidet samt afspritning på 
overflader efter fællesmåltider. 

 Køkkener rengøres hyppigt, og 
der skal være rengøringsmidler 
til rådighed. Beboere bør rengøre 
sin egen arbejdsstation efter endt 
madlavning (tørre køkkenbord af, 
rengøre køkkenredskaber mv). 

 Håndsprit skal være tilgængeligt i 
køkkener. 

Generelt om afstandskrav, opmærkning 
og indeklima i den fælles bolig:
Det skal være muligt at holde fysisk afstand mellem beboerne, dvs. 
alle skal kunne holde 1 meters afstand til hinanden på alle tidspunkter. 
Afstanden måles ’fra næsetip til næsetip’. 

Der skal ikke samles for mange beboere i mindre lokaler. En god tom-
melfingerregel er, at den enkelte skal have 4 m2 til rådighed, når man 
opholder sig sammen i et lokale som fx et fælles opholdsrum.

Det skal være let for beboere at holde 1 meters afstand: f.eks. ved at 
lave stregmarkeringer i gulvet eller lignende. Det gælder især, hvor der 
let kan dannes kø f.eks. ved fællesspisning eller foran toiletter. 

Boliger skal kunne ventileres, så der opnås 
tilfredsstillende luftkvalitet og fugtforhold. 
F.eks. gennem udluftning via vinduer eller  
døre eller gennem mekanisk udluftnings- 
system.

Tjekpunkter til fællesrum 

 Indrettes med 4 m2 gulvplads 
pr. beboer. Evt. skiltes med antal 
personer rummet er beregnet til. 

 Håndsprit skal være tilgængeligt i 
fællesrum. 

Tjekpunkter til toilet- og 
badefaciliteter 

 Der skal være tilstrækkelige toilet- 
og badefaciliteter i forhold til 
antallet af beboere. I alle rum 
med toilet skal der være håndvask 
enten i selve toiletrummet eller i 
forgangen. 

 Ved håndvaske placeres 
engangspapirhåndklæder og 
flydende sæbe.

 Der bør opsættes guides til korrekt 
håndvask, oversat til relevant 
sprog og med billeder. Håndsprit 
skal også være tilgængeligt ved 
håndvaske/på badeværelser. Se 
guide til håndvask på  
 www.baujordtilbord.dk

 Beboerne informeres om, at 
de ikke bør anvende fælles 
håndklæder, hverken håndvask 
eller bad. 

 Beboerne informeres om, at de 
ikke skal opbevare ejendele til 
personlig hygiejne (tandbørster, 
barberskrabere mv.) på fælles 
toilet- og badefaciliteter.  

 Fællestoiletter skal rengøres 
dagligt samt ved behov. 
Badefaciliteter skal også rengøres 
hyppigt og udluftes, hvis 
muligt. Arbejdsgiver skal stille 
rengøringsmidler til rådighed. 

http://www.baujordtilbord.dk
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ISOLATION AF SMITTEDE  
MEDARBEJDERE – ELLER MISTANKE  
OM SMITTE MED COVID-19

Effektiv isolation af smittede perso-
ner, der bor i samme bolig, er afgø-
rende for at forhindre, at andre bliver 
smittet med ny coronavirus.

Personer skal gå i selvisolation, hvis 
de er smittede, hvis de får sympto-
mer på COVID-19 eller har været i tæt 
kontakt med en smittet person.

Arbejdsgiveren skal sikre, at der er 
mulighed for selvisolation af den 
enkelte medarbejder, hvis dennes 
bolig stilles til rådighed af arbejdsgi-
veren.

Ved vurdering af, hvor medarbejde-
ren skal isoleres, kan der evt. tages 
kontakt til kommunen, som kan hen-
vise personer til kommunale isolati-
onsfaciliteter. 

I forbindelse med isolation er det 
afgørende at sikre:

 at medarbejderen med 
symptomer isoleres fra øvrige 
beboere i huset, også selv om 
vedkommende ikke føler sig syg

 at isolerede medarbejdere, der 
er nødt til at forlade boligen, 
f.eks. for at blive testet, bærer 
mundbind.

 at øvrige beboere er ekstra 
opmærksomme på COVID-19 
symptomer i de efterfølgende 14 
dage, og at de selvisolerer, hvis 
det bliver relevant.

 at der sker hyppig og grundig 
rengøring af boligen og at de 
generelle anbefalinger om 
forebyggelse af smittespredning 
fortsat efterleves.

Læs mere om forebyggelse af smitte med coronavirus

 www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-smit-
tespredning-med-ny-coronavirus-i-boliger-for-tilrejsen-
de-arbejdstagere

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-smittespredning-med-ny-coronavirus-i-boliger-for-tilrejsende-arbejdstagere
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-smittespredning-med-ny-coronavirus-i-boliger-for-tilrejsende-arbejdstagere
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-smittespredning-med-ny-coronavirus-i-boliger-for-tilrejsende-arbejdstagere
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