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For å b
begrense smittesprredning in nfører Me
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A
ALT smitttetøy fra helseforeta
h
ak skal lev
veres Menova i van
nnoppløse
elige
poser, elle
er gule tøy
ysekker.
A
ALT tøy fra
f alle kun
nder som er infisertt må merk
kes slik at vi kan
identifiserre dette og
g behandlle det dere
etter.
V
Vi ber om
m at du som
m mottar ttøy fra Me
enova bruker samm
me plasttre
ekk
o
over tralle
en ved retur av skitttent tøy. Dette
D
vil væ
ære med på å begrrense
mulig ekssponering av tøy.
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ølgende innført:








V
Vi innføre
er hånddes
sinfeksjon
n og engangshansk
ker i alle bbiler.
V
Vi vi desin
nfiserer biler mellom
m hver turr.
V
Vi skjerpe
er rutiner for
f bruk avv smitteve
ernutstyr blant
b
våre ansatte i
vvaskerien
ne.
V
Vi øker øvvrig fokus rundt hyg
giene og desinfiseri
d
ing.
Reising blant ansattte og bessøk til våre
e vaskerie
er stoppess.
A
Alle arran
ngement og
o samling
ger kanselleres.

Samtid
dig er vi avvhengig av
a et godt samarbeiid med alle våre ku nder. Vi ber
b
derfor om at dett legges til rette for henting og
o levering
g av tøy og
g tekstilerr på
r
m
mulig eksponering og spredn
ning.
enklesst mulig måte for å redusere

Leveringssikkerhet
Det er viktig å få frem at Menova håndterer smittetøy hver dag, også under
normale forhold. Vi har derfor gode interne rutiner for å håndtere smittetøy fra
både sykehus og institusjoner. Våre ansatte benytter smitteforebyggende
utstyr. For å sikre ytterligere sikkerhet for våre ansatte og våre kunder, har vi
besluttet å ytterligere skjerpe inn instruks for bruk av slikt verneutstyr slik
situasjonen som foreligger nå.
Skulle utviklingen av Korona-viruset ramme oss, har vårt vaskeri avtaler med
beredskapsvaskerier som kan bistå for å sikre leveringsdyktighet.

Løpende anbefalinger
Videre følger Menova fortløpende med på Folkehelseinstituttet sine
anbefalinger og er oppdatert i forhold til spredning og nye råd. Vi er også i
løpende kontakt med kommunen.
Dersom det skulle være noen spørsmål anbefaler vi å gå inn på følgende link:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Skulle det være noen spørsmål utover dette ber vi om at disse rettes direkte til
vaskeriet@menova.no

