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Værd at vide, når du får hjælp til din rengøring
Gladsaxe Kommune stiller krav
om, at kommunens medarbejdere kun må arbejde med miljørigtige rengøringsmidler og
godkendte rengøringsredskaber
i borgerens hjem. Derfor har
Gladsaxe Kommune bestemt, at
medarbejderne altid skal benytte
fiberklude til rengøring.
Når du modtager hjælp til din
rengøring, får du udleveret
rengøringsmaterialer bestående
af fiberklude, fibermopper,
vaskepose og moppeskaft. Disse
materialer skal medarbejderne
benytte, når de gør rent i dit
hjem.
Medarbejderne medbringer
rengøringsmiddel, som er
omfattet af arbejdsmiljøloven,
der foreskriver, at arbejdet skal
udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Hvis din hjælp til rengøring
ophører, skal rengøringsmaterialerne leveres tilbage til Gladsaxe
Kommunes Hjemmepleje.

Hvordan skal du vaske fiberklude og fibermopper?
Du skal selv sørge for, at dine
fiberklude og fibermopper bliver
vasket mellem hver rengøring.
Klude og mopper skal du vaske
i den særlige vaskepose, som du
har fået udleveret. Det er vigtigt,
at du benytter vaskeposen, da
den sikrer, at rengøringsegenskaberne i fiberklude og fibermopper bevares.
Vaskeposen med klude og
mopper kan vaskes sammen
med almindeligt vasketøj i egen
vaskemaskine eller i vaskeordning. Du må også gerne tørre
klude og mopper i vaskeposen i
tørretumbler.

Får du hjælp til tøjvask, hjælper
vi dig også med at vaske dine
fiberklude og fibermopper.

Hvilke rengøringsmidler
skal du selv have?
Den daglige rengøring kan
i de fleste situationer, udover
Hjemmeplejens fiberkludesystem, klares med tre
rengøringsmidler:
• Opvaskemiddel
(til opvask i hånden)
• Eddike eller fortyndet
eddikesyre
• Toiletrens.
Ingen rengøringsmidler må
være i pulverform eller
sprayform. Har du specielle
rengøringsopgaver i dit hjem,
kan medarbejderen vejlede
dig i, hvilke rengøringsmidler
du selv skal skaffe.

Se efter de miljømærkede
rengøringsmidler
Farve- og parfumestoffer har
ingen effekt på rengøringsmidlets
evne til at gøre rent. Måske er
duften god, men parfumen kan
fremkalde allergi for den person,
som bruger det dagligt.
Der er ligeledes en risiko for,
at der opstår skader hos de
personer, som opholder sig i
rummene. Rengøringsmidler
med det Nordiske miljømærke
’Svanen’, EU’s miljømærke
’blomsten’ eller det Svenske
miljømærke ’Bra Miljöval’ er
blandt de midler, der skader
mindst. Eksempler på miljømærkede rengøringsmidler:
•
•
•
•
•

Bluecare
Tusindfryd
Økosoft
Neutral
Minirisk.

I dit hjem skal være følgende hjælpemidler til rengøring:
• Støvsuger og støvsugerposer. Støvsugeren skal være i brugbar
stand, og skaft og støvsugerør skal kunne tilpasses i højden og bør
have en tykkelse på 3-5 cm. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at indkøbe forlængerrør til støvsugeren.
• Kost og fejebakke
• Skuresvampe
• Stabil børste med forhøjet skaft til rengøring bag wc og i badekar.
• Er der trapper i hjemmet skal en lille håndstøvsuger benyttes.
En ordentlig rengøring kræver
ordentlige rengøringsredskaber.
Elektriske hjælpemidler skal
være sikre at bruge.
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