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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 

  

 

 


