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Spildevand og hygiejne
Vores praksis
Gælder alle ansatte i Fors A/S Spildevand og øvrige ansatte i Fors A/S som kommer
ude på spildevandslokaliteter, samt eksterne håndværkere som arbejder på vores
spildevandsanlæg.
Udgangspunktet er, at du arbejder med fokus på ikke at blive tilsmudset/beskidt.

Spildevand indeholder sygdomsfremkaldende smittestoffer som bakterier, virus,
parasitter samt en del andre ting. For at undgå smitte, samt for at undgå at viderebringe
smitte til andre, fx kolleger og familie, er det meget vigtigt at overholde en god personlig
hygiejne – samt nedenstående forholdsregler.

Lokalitet:		

Forholdsregler:

Pumpebiler

• Løbende vurdering af forhold
• Tilsmudses arbejdstøjet, så skiftes til rent arbejdstøj
eller ”træningstøj”
• Det tilsmudsede arbejdstøj placeres i pose bag i bil
• Alternativ trækkes en ren overtræksdragt udenpå
• Håndvask i bil skal være mulig, så hænder kan vaskes
før kørsel
• Bil rengøres grundigt minimum 1 gang pr. uge

Biler - udkørsel fra
driftssted

• Løbende vurdering af forhold.
• Tilsmudses arbejdstøjet, så skiftes til ”træningstøj” og
arbejdstøj placeres i pose bag i bil
• Alternativ trækkes en ren overtræksdragt uden på
• Håndvask i bil skal være mulig, så hænder kan vaskes
før kørsel
• Bil rengøres grundigt minimum 2 gange pr. uge

Biler i forbindelse
med vagt (udkørsel
hjemmefra)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Løbende vurdering af forhold
Bilen er med hjemme i privaten
HUSK et par ekstra sikkerhedssko
Kører afsted i rent arbejdstøj
Tilsmudses arbejdstøjet, så skiftes til ”træningstøj” og
arbejdstøj placeres i pose bag i bil
Alternativ trækkes en ren overtræksdragt uden på
Håndvask i bil skal være mulig, så hænder kan vaskes
før kørsel
Bil rengøres minimum 2 gange pr. uge
Ved kraftig tilsmudsning køres til renseanlæg og bad
foretages, hvorefter der skiftes til ”træningstøj” eller
eget rent tøj

Spisning i biler – som
udgangspunkt kører du
til renseanlæg/satellit
og spiser

• Løbende vurdering af forhold
• Bil rengøres minimum 2 gange pr. uge
• Er der ikke sket tilsmudsning af arbejdstøj, så er spisning i bil ok efter grundig håndvask

Kontor på renseanlæg

• Her er arbejdstøj tilladt, forudsat der kun har været
udført tilsyn på anlæg. Dvs. rundgang, justeringer på
knapper eller tavler, og ingen direkte kontakt med
spildevand eller slam
• Hænder og ansigt vaskes som minimum
• Bad ved større tilsmudsning

Kantine, kontorer,
spiserum og
mødelokaler
(frokosttøj)

• Der omklædes altid fra arbejdstøj til gangtøj/”træningstøj”/privat tøj uanset graden af tilsmudsning
• Hænder og ansigt vaskes som minimum
• Bad ved større tilsmudsning

Deltager i
månedsmøder,
kvartaltsnyt, etc.

• Transport i arbejdsbilen kun, hvis bilen rengøres grundigt minimum 2 gange pr. uge
• Der mødes altid op i gangtøj/privattøj

Telefoner

• Løbende vurdering
• Er telefonen betjent med tilsmudsede hænder bør
den desinficeres med passende desinfektionsmiddel

Vaskemaskine til meget
beskidt tøj

• Nød-vaskemaskiner på Holbæk og Bjergmarken renseanlæg

Baderum og
toiletter, rengøring
på Bjergmarken og
Holbæk

• Baderum og toiletter skal rengøres efter behov, dog
mindst én gang dagligt, jf. kapitel 7 i kloakbekendtgørelsen
• Almindelig praksis er rengøring én gang dagligt undtagen weekend og helligdage

Følgende renseanlæg
må der spises frokost

• Regstrup, Gislinge og Bybjerg
• Gadstrup og Lejre

Følgende renseanlæg
hvor du må tage bad og
spise frokost

• Holbæk, Svinninge, Tysinge, Tornved,
• Hvalsø og Ejby (Renseanlæg Vest)
• Bjergmarken, Jyllinge, Viby og Osted (Renseanlæg Øst)
OBS! Skilt på døren, bad til hhv. kvinder og mænd.
Omklædningsfaciliteter og frokoststuen på de nævnte
anlæg rengøres som minimum to gange om ugen
Ved manglende rengøring. Tag et foto og send til
Lisbeth Wibholm eller Tom Jensen
RYD OP - så rengøringen kan komme til

Har du sår?

• Skal du være ekstra opmærksom på at undgå kontakt
med spildevand, aerosoler og kemikalier. HUSK at have
vandtætte plastre i din førstehjælpskasse. Plastrene
kan afskærme mindre sår. Er der ved en arbejdsopgave risiko for kontakt mellem sår og spildevand, så
find en anden opgave du kan lave. Er det ikke muligt at
finde en anden opgave, så skal du henvende dig til din
nærmeste leder

Rengøring af biler

• Der er vaskestation på hhv. Bjergmarken og Holbæk
Renseanlæg
• Bilerne skal rengøres minimum 1 gang om ugen
• Afvaskning af kabinen med varmt vand
• Afvaskning af instrumentbræt, rat, gulv, m.m.
• Ruder med vinduespudsemiddel
• Støvsugning i kabinen
• Dvs. at alt det du rører ved skal rengøres
• Der skal afsættes ca. ½ time om ugen til rengøring
Du skal prioritere rengøring. Det glæder din egen og
andres sikkerhed og sundhed.

Afhængig af omstændighederne kan konsekvensen af, at forholdsreglerne IKKE
overholdes, i første omgang være en påtale og i gentagelsestilfælde en skriftlig advarsel.
Sker der yderligere overtrædelse af forholdsreglerne, kan det føre til afskedigelse af
den pågældende medarbejder.

Færden på
spildevandsanlæg - tre
risikogrupper
I Spildevand
Kontakt/berøring med
spildevand

• Pumpefolkene
• Driftsfolk ved tilsmudsende arbejde
• Eksterne håndværkere
SKIFTE TØJ
GÅ I BAD

RISIKO FOR
TILSMUDSNING

I Spildevand
Kontakt/berøring
med spildevand kan
forekomme

• Driftsfolk på tilsyn
• Miljøteknikere og laboratorie
• Elektrikere
HÆNDER OG ANSIGT VASKES SOM MINIMUM
BAD VED STØRRE TILSMUDSNING

RINGE RISIKO FOR
TILSMUDSNING

I nærheden af
spildevand
Ikke kontakt/berøring
med spildevand

•
•
•
•

Egne kontormedarbejdere og ingeniører
Medarbejdere ”de grønne områder”
Underleverandør
Besøgstjenesten
MÅ IKKE RØRE VED NOGET

INGEN RISIKO FOR
TILSMUDSNING

FØR LOKALET FORLADES,
HUSK AT VASKE HÆNDER

Hvad siger kloakbekendtgørelsen om hygiejne?
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 om kloakarbejde, mv.
Kapitel 6 - Særlige regler om beskyttelsesudstyr
§ 25. Ansatte, der arbejder med håndtering, behandling eller analyse af spildevand (kloakvand),
kloakslam og lignende, skal bruge særligt arbejdstøj, der er egnet til arbejdets udførelse, så længe
dette arbejde udføres.
Stk. 2. Under højtryksrensning og lignende tilsmudsende arbejde skal de beskæftigede desuden
bruge overtrækstøj og masker til beskyttelse mod tilbageslag af bakterieholdigt spulevand fra
vægge, når spuling ikke kan foretages fra terræn.
Stk. 3. Det brugte, særlige arbejdstøj skal på arbejdsgiverens foranledning vaskes og renses adskilt
fra andet tøj og under sådanne forhold, at sundhedsskader ikke kan opstå.
Stk. 4. Det således rensede, særlige arbejdstøj og personlige værnemidler skal desinficeres, før
det bruges igen.
Stk. 5. Rent skiftetøj og varmt overtøj skal være til disposition i et vist antal sæt i tilfælde af, at det
anvendte arbejdstøj bliver gennemblødt af spildevand eller lignende.
Kapitel 7 - Særlige regler om velfærdsforanstaltninger
Særlige regler om velfærdsforanstaltninger ved nyanlæg og væsentlige ombygninger af fast
bemandet arbejdsplads og fast samlingssted
§ 30. Der skal indrettes spiserum, hvis størrelse, inventar m.v. er afpasset efter antallet af brugere.
Stk. 3. Spiserum må kun benyttes, når særligt arbejdstøj eller forurenet arbejdstøj er skiftet, og
fornøden badning eller håndvask er foretaget.
Stk. 4. Spiserum skal vedligeholdes og rengøres efter behov, dog skal de rengøres mindst én gang
dagligt.
§ 32. Der skal indrettes baderum med håndvaske og afskærmede brusebade med tilførsel af varmt
og koldt vand. Baderum skal være velventilerede.
Stk. 4. De ansatte er forpligtet til før spisepause og ved arbejdstids ophør at benytte de indrettede
baderum for at undgå sygdomssmitte.
Stk. 6. Baderum skal rengøres efter behov, dog mindst én gang dagligt.
§ 33. Der skal indrettes toiletter i tilknytning til arbejdsrum og omklædnings- og baderum.
Stk. 6. Toiletter skal vedligeholdes og rengøres efter behov, dog skal de rengøres mindst én gang
dagligt.

