
 I N F O R M AT I O N OM

HJÆLP TIL 
RENGØRING



I denne pjece finder du information om forskellige praktiske for-
hold, der har betydning, når du får hjælp til rengøring. Hvis du 
har spørgsmål, kan du altid spørge medarbejderen, der hjælper 
dig. Du kan også kontakte kontoret  - se oplysninger på bagsiden 
af pjecen. Vi ser frem til at besøge dig.

ARBEJDSMILJØ
Når hjemmeplejens medarbejder gør rent hos dig, er det 
nødvendigt, at dit hjem godkendes som arbejdsplads i henhold 
til Arbejdsmiljøloven. Det betyder, at rengøringen skal udføres 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for medarbejderne. 

Se pjecen ’Velkommen til hjemmeplejen’ hvor du bl.a. kan læse, 
hvad der skal til for at sikre arbejdsmiljøet i din bolig.

KRAV TIL RENGØRINGSREDSKABER
Dine rengøringsredskaber skal være i en stand, så medarbejde-
ren belastes mindst muligt. 

Støvsuger, moppesæt m.v. skal være tidssvarende, velholdte og 
kunne tilpasses den enkelte medarbejder. Skaftet skal kunne 
justeres i højden fra 150-180 cm. Er skaftet for kort, 
anskaffes en forlænger.

Til gulvvask anskaffes et fladmoppesæt. Dette 
består af en flad moppe på et fleksibelt skaft 
og tilhørende spand med en indsats, der vri-
der kluden.

Hvis du skal have støvsuget på to etager, 
er der behov for en støvsuger på hver 

VELKOMMEN 
TIL HJEMMEPLEJEN



etage. Bemærk, at medarbejderen ikke må støvsuge på trapper 
med mindre, at støvsugeren er beregnet til at kunne bæres på 
ryggen. 

KRAV TIL RENGØRINGSMIDLER
Med afsæt i kommunens miljøpolitik arbejder vi ud fra den 
mindst mulige miljøbelastning. Når du indkøber de rengørings-
midler, der stilles til rådighed for medarbejderen, er det vigtigt, 
at de er miljøvenlige. Vi anbefaler derfor produkter, der bærer 
Svanemærket eller Blå-krans-mærket. 

Medarbejderne må af hensyn til sikkerheden ikke benytte 
farlige rengøringsmidler:
•  Produkter med faresymboler
•  Produkter i sprayform
•  Produkter med farve og parfumestoffer
•  Klorholdige midler
•  Fast brun sæbe
•  Sæbespåner

Medarbejderne kan benytte følgende rengøringsmidler:
•  Universal rengøringsmiddel
• Flydende brun sæbe
•  Opvaskemiddel
•  Afkalkningsmiddel til toiletter
•  Husholdningseddike

Se evt. Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder, der beskriver 
kommunens serviceniveau i forhold til praktisk hjælp og støtte: 
www.helsingor.dk 



KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, 
du gerne vil drøfte med os, er du meget velkommen 

til at kontakte os på tlf.: 49 28 22 02.


