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Städråd och tvättråd 

God städning är viktigt för att minska mängden mikroorganismer i miljön och kan indirekt 
leda till färre infektioner genom att smittspridning förebyggs.  
Ansvarig för verksamheten ansvarar för egenkontrollen och att städschema upprättas, detta 
bör finnas tillgängligt för personal, föräldrar, tillsynsmyndigheter m fl. 
 
 Av städschemat bör det framgå vem som har ansvar för de olika arbetsmomenten i 

städningen samt städningens omfattning och tidsintervall. Även städning av 

städutrymmet och rengöring av städutrustning bör omfattas av städschemat 

 

 I städschemat bör också anges rutiner för storstädning, såsom mer omfattande golvvård, 

rengöring av lampor och ventilation, tvätt av textilier, leksaker mm 

 

 Lokaler som används stadigvarande bör städas dagligen. Städningen bör omfatta 

toalettutrymmen, rengöring av lättåtkomliga ytor, som t.ex. golv, bord, bänkar, stolar och 

mattor, samt ytor som man ofta tar i med händerna, som t.ex. handtag, dörrkarmar och 

lysknappar. 

 

 Särskilda rutiner bör upprättas för att minska risken för spridning av smitta vid utbrott 

eller förekomst av långdragna infektioner (se ”råd vid infektionsutbrott”) 

 

 Städning bör utföras när verksamhet inte pågår i lokalerna 

 

 Kemikaliesnåla städmetoder bör eftersträvas och om kemikalier i vissa fall måste 

användas väljs hälso- och miljöanpassade produkter 

 

 Uppföljning av hur städningen fungerar bör ske regelbundet, t.ex. vid arbetsplatsträffar 

och miljöronder. Ny personal och vikarier bör alltid informeras om städrutinerna på 

förskolan 

 

 Tänk på att bakterier och virus trivs i fuktig miljö t ex i fuktiga textilhanddukar.  

Använd pappershanddukar. 

 

 Filtar, madrass- och kuddöverdrag bör tvättas två gånger per månad 

 

 Utklädningskläder och leksaker bör tvättas eller rengöras ett par gånger per termin.  

I övrigt vid behov  

 

 Vid inköp av lekmaterial och textilier tänk på hur de kan rengöras och att textilier bör tåla 

tvätt i minst 60 grader.  

 

 Efter tvätt torka textilierna i torkskåp/torktumlare då värmen ytterligare bidrar till att 

avdöda bakterierna. 

 

 Stoppade möbler, gardiner, mattor och tavlor bör tvättas och rengöras två gånger/ år 


