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Skilt på indersiden af døren på isolationsstuer 
 

Husk skilt på indersiden af døren i forbindelse med isolation. Tværgående personale har 
brug for at vide, hvilken slags håndhygiejne de skal udføre inden stuen forlades. Skilte 
kan printes fra vores hjemmeside  

 
 

           

 

 

 

Hygiejnekursus 
 
Blev afholdt den 7. og 8. maj. Det er muligt at printe sit kursusbevis via Plan2Learn. Slides 
fra de to dage ligger på vores hjemmeside. 
 

 

 

Spritdispensere på gangarealer  

Det er nu muligt at opsætte spritdispensere til hånddesinfektion på flugtvejsarealer.  
Følgende forudsætninger skal være til stede: 

 
 Der må max placeres én dispenser i flugtvejsarealer i hver røgsektion (mellem 2     

  selvlukkende døre) 

 Dispenserne skal være fastmonterede på væggen med spildkop 

 Dispenserne opsættes på væggene modsat nicherne til vogne/skabe 

 Der skal være passende afstand stikkontakter (minimum 1,5 m.) 

 Der må ikke være stikkontakt under dispenseren 

 Der må ikke stå noget brandbart materiale under eller ved siden af spritdispensere 
  

Hjælp til opsætning af spritdispensere kan ske via MainManager – Teknisk Afdeling. 
 

 

 

Rengøringsvenligt tastatur  
 

"Medical vaskbart tastatur" fra ED-Data kan bestilles via ILM – udvidet søgning og dernæst 

leverandørvarenummer 98764211 

 

 

http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-mikrobiologisk-afdeling/til-fagfolk/infektionshygiejnisk-afsnit/isolationsskilte/
http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-mikrobiologisk-afdeling/til-fagfolk/infektionshygiejnisk-afsnit/kurser-og-temadage/hygiejnekursus-2018/
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Festivaltid  
 
Husk at korrekt håndhygiejne og sommerens festivalarmbånd ikke "går hånd i hånd"  Så 
sæt alternativt festivalarmbånd på ankelen i stedet for. 

 
 

Sæt allerede nu X i kalenderen: 
 
Temaeftermiddag om CPO (Carbapenemase-Producerende-Organismer) torsdag den 
15/11 2018 

Mere info følger. 
 

 
Temadag for nye hygiejnekontaktpersoner med fokus på den generelle og supplerende 
infektionshygiejne den 13/3 2019 

Mere info følger. 
 

Til ansatte på AUH: 
 

Undervisning før håndhygiejneobservationer på AUH  
 
Håndhygiejneobservationer gennemføres igen i år i november måned på Aarhus 
Universitetshospital. Der vil være undervisning forud for observationerne. Datoer meldes 

ud i god tid inden. 

 

 

 

 
Rigtig god sommer  

 

 
 

 
 


