Informasjon om Corona smitte
Rutiner for håndtering av smittetøy

I forbindelse med det pågående Corona utbruddet har Storvask AS sett nødvendigheten av å
informere sine kunder om rutiner. Dette gjelder både ved tilfeller hvor det er påvist smitte og hvor
det er mistanke om smitte.
Storvask AS vasker og behandler alt tøy etter bransjestandard: Smittevern for vaskerier som
behandler tekstiler til helseinstitusjoner. Det er derfor ingen grunn til bekymring for at rent tøy er
kontaminert. Vi ønsker med dette skrivet å videreformidle informasjon om hvordan rutiner du som
kunde skal forholde deg til.

Behandling av smittetøy.
Ved tilfeller hvor det er bekreftet smitte, eller tilfeller hvor det er overhengende sannsynlig at smitte
er tilstede så skal kunden følge følgende rutiner.
1. Kontaminert tøy skal legges i egne gule smitte sekker.
•

En smittesekk består av to deler: 1) innerdel som er gjennomsiktig og vannløselig. 2) Ytterdel
som er ordinær gul smittesekk i tekstil.

2. Ta kontakt med vaskeriet for å bestille slike sekker.
3. Varsle vaskeriets kontaktperson om at det er smittetøy.

Vaskeriet har egne rutiner som følges for utbrudd og epidemier. Vi ønsker at alle involverte parter
skal være bevisst på hva de skal gjøre. Dette er årsaken til at vi ønsker beskjed om hvert enkelt tilfelle
av kontaminert tøy.
•

Overlevelse på overflater. WHO sin rapport etter SARS-viruset i 2003, viste at viruset kunne
overleve på glassflater i 96 timer. SARS-viruset er også et koronavirus. Det er ikke gjort noen
egne studier på dette nye koronaviruset, men det er sannsynlig at det oppfører seg likt som
SARS-viruset. WHO sin rapport viser også at SARS-viruset kunne overleve på glatte vegger i
opptil 36 timer. På plastoverflater og overflater med rustfritt stål kan viruset overleve i 72
timer.

•

Det er ikke gjennomført studier som viser hvordan koronavirus overlever på tekstiler, men
basert på overlevelse på andre overflater er det ingen grunn til å tro at resultatet vil være
annerledes på tekstiler.

