Hygiejniske forholdsregler på operationsstuen i forhold til patienter som er isoleret på stamafdeling

Mikroorganisme

Clostridium difficile (4.2.6)

Norovirus (4.5.1)

CPO (4.2.7), ESBL (4.2.5) og

MRSA (4.2.1)

VRE (4.2.2)
Operationsstue/Opvågning

Enestue.

Enestue.

Enestue.

Enestue.

Fjern overflødigt udstyr og inventar

Fjern overflødigt udstyr og inventar

Fjern overflødigt udstyr og inventar

Fjern overflødigt udstyr og inventar

inden for 1 meters afstand. Udstyr

inden for 1 meters afstand. Udstyr

inden for 1 meters afstand. Udstyr

inden for 1 meters afstand. Udstyr

inden for denne afstand, som ikke

inden for denne afstand, som ikke

inden for denne afstand, som ikke

inden for denne afstand, som ikke

kan fjernes, tildækkes.

kan fjernes, tildækkes.

kan fjernes, tildækkes.

kan fjernes, tildækkes.

Alternativt rengøres og desinficeres

Alternativt rengøres og desinficeres

Alternativt rengøres og desinficeres

Alternativt rengøres og desinficeres

udstyret.

udstyret.

udstyret.

udstyret.

Håndhygiejne udføres, når stuen

Håndhygiejne udføres, når stuen

Håndhygiejne udføres, når stuen

Håndhygiejne udføres, når stuen

forlades.

forlades.

forlades.

forlades.

Hånddesinfektion mellem rene og

Hånddesinfektion mellem rene og

Hånddesinfektion mellem rene og

Hånddesinfektion mellem rene og

urene procedurer på stuen.

urene procedurer på stuen.

urene procedurer på stuen.

urene procedurer på stuen.

Direkte patientkontakt og kontakt

Direkte patientkontakt og kontakt

Direkte patientkontakt og kontakt

Direkte patientkontakt og kontakt

med patientnære ting. Handskeskift

med patientnære ting. Handskeskift

med patientnære ting. Handskeskift

med patientnære ting. Handskeskift

mellem rene og urene procedurer.

mellem rene og urene procedurer.

mellem rene og urene procedurer.

mellem rene og urene procedurer.

Arbejdsdragtbeskyttelse.

Væskeafvisende overtrækskittel

Væskeafvisende overtrækskittel

Væskeafvisende overtrækskittel

Væskeafvisende overtrækskittel

Gælder for alle, der
opholder sig på OPstuen, til den er rengjort

anvendes ved direkte patientkontakt

anvendes ved direkte patientkontakt

anvendes ved direkte patientkontakt

anvendes ved direkte patientkontakt

og kontakt med patientnære ting.

og kontakt med patientnære ting.

og kontakt med patientnære ting.

og kontakt med patientnære ting.

Maske/øjenbeskyttelse

Ved risiko for sprøjt (f.eks. sugning,

Ved risiko for sprøjt (f.eks. sugning,

Ved risiko for sprøjt (f.eks. sugning,

Ved risiko for sprøjt (f.eks. sugning,

intubation og opkast).

intubation og opkast).

intubation og opkast).

intubation og opkast).

Håndhygiejne

Handsker

Ved pleje og behandling af patienter
med luftvejsinfektion med MRSA.
Sengeparkering

Placeres så der ikke er risiko for, at

Placeres så der ikke er risiko for, at

Placeres så der ikke er risiko for, at

Placeres så der ikke er risiko for, at

sengetøjet kontaminerer øvrige

sengetøjet kontaminerer øvrige

sengetøjet kontaminerer øvrige

sengetøjet kontaminerer øvrige

senge og inventar.

senge og inventar.

senge og inventar.

senge og inventar.

Mikroorganisme

Clostridium difficile (4.2.6)

Norovirus (4.5.1)

CPO (4.2.7), ESBL (4.2.5) og

MRSA (4.2.1)

Affald

Affald bortskaffes som almindelig

Affald bortskaffes som almindelig

Affald bortskaffes som almindelig

Affald bortskaffes som almindelig

dagrenovation.

dagrenovation.

dagrenovation.

dagrenovation.

Stikkende eller skærende affald

Stikkende eller skærende affald

Stikkende eller skærende affald

Stikkende eller skærende affald

samt éngangsmateriale indeholden-

samt éngangsmateriale indeholden-

samt éngangsmateriale indeholden-

samt éngangsmateriale indeholden-

de blod, pus eller vævsvæske, som

de blod, pus eller vævsvæske, som

de blod, pus eller vævsvæske, som

de blod, pus eller vævsvæske, som

vil dryppe ved sammenpresning,

vil dryppe ved sammenpresning,

vil dryppe ved sammenpresning,

vil dryppe ved sammenpresning,

skal bortskaffes som klinisk

skal bortskaffes som klinisk

skal bortskaffes som klinisk

skal bortskaffes som klinisk

risikoaffald

risikoaffald.

risikoaffald.

risikoaffald.

I snavsetøjspose på stuen. Stærkt

I snavsetøjspose på stuen. Stærkt

I snavsetøjspose på stuen. Stærkt

I snavsetøjspose på stuen. Stærkt

forurenet eller vådt snavsetøj pakkes

forurenet eller vådt snavsetøj pakkes

forurenet eller vådt snavsetøj pakkes

forurenet eller vådt snavsetøj pakkes

i tørt linned eller i plastpose, før det

i tørt linned eller i plastpose, før det

i tørt linned eller i plastpose, før det

i tørt linned eller i plastpose, før det

placeres i snavsetøsposen.

placeres i snavsetøsposen.

placeres i snavsetøsposen.

placeres i snavsetøsposen.

Almindelig rengøring inkl. gulvvask.

Almindelig rengøring inkl. gulvvask.

Almindelig rengøring inkl. gulvvask.

Almindelig rengøring inkl. gulvvask.

Kontaktpunkter desinficeres.

Kontaktpunkter desinficeres.

Kontaktpunkter desinficeres.

Kontaktpunkter desinficeres.

Ved spild af organisk materiale

Ved spild af organisk materiale

Ved spild af organisk materiale

Ved spild af organisk materiale

pletdesinficeres gulvet med et klor-

pletdesinficeres gulvet med et klor-

pletdesinficeres gulvet med et

pletdesinficeres gulvet med et

holdigt produkt (1000 ppm).

holdigt produkt (1000 ppm).

spritholdigt produkt (ethanol 70-85%)

spritholdigt produkt (ethanol 70-85%)

Emnerne holdes fugtige i 10 min.

Emnerne holdes fugtige i 2-10 min.

alternativt et klorholdigt produkt,

alternativt et klorholdigt produkt,

(Se producentens anvisning).

1000 ppm klor. Emnerne holdes

1000 ppm klor. Emnerne holdes

fugtige i 2-10 min. (Se producentens

fugtige i 2-10 min. (Se producentens

anvisning).

anvisning).

VRE (4.2.2)

.
Linned

Rengøring/desinfektion

