Behandling i Kommunestyret - 02.04.2020
Ordfører,
Stjørdal kommune følger helsedirektoratets anmodninger om adgangskontroll i
helseinstitusjoner for å ivareta smittevernet til sårbare pasientgrupper som eldre og syke. I
tillegg er ansatte under konstant påminnelse om å bli hjemme ved noen symptomer på
forkjølelse og sykdom. Personell som jobber i renhold inngår i de samfunnskritiske
funksjonene i samfunnet, som behøver en så god sikring som mulig mot smitte.
Stjørdal kommune har daglig renhold med økt frekvens på berøringspunkter som dørhåndtak,
lysbrytere osv. på institusjoner og bosenter, og at helsepersonell desinfiserer
berøringspunkter. Renholderne skal bruke arbeidstøy og smittevernutstyr som er på plassene.
Kommuneoverlegen har informert om egenskaper koronaviruset har, slik at enhet renhold
endrer sine renholdsrutiner i henhold til de oppdateringene som mottas. Koronaviruset har
egenskaper som gjør at ordinær vask med vann og mopp ikke er tilstrekkelig. Kapselen som
viruset er beskyttet av er skjør, dvs. den lar seg ødelegge med vaskemidler og med sprit. En
trenger ikke ta i bruk Virkon mot dette, slik vi må ved Norovirus.
De ansatte i renhold vil denne uken få en ny turnus som øker bemanningen til alle
institusjoner og bosenter, og de utvider renholdet til seks dager i uken. Ansatte ved renhold
vil få en egen koronaplan og sjekkliste. Koronaplanen viser hvem som har renholdsansvar og
hvem på stedet sikrer at metodikken og standarden på renholdet er kvalitetssikret. Ansatte
ved enhet renhold skal i tillegg gjennomføre e-opplæring i smittevern.
Denne nye turnusen samt at man må ha backup (likt Brann og Vann- og avløp), vil gi en
mangel på ansatte på renhold på andre bygg slik som
skole/barnehager/adm.bygg/kulturbygg.
Det vil nå bli rekruttert, i all hovedsak internt, slik at renhold i disse byggene, ved opplæring
kan gjøres av vikarer/midlertidig ansatte/ og tjenestens egne ansatte.
Som et tiltak på bosentrene og institusjoner i kommunen er det opprettet egen gruppe som
tar ansvaret for inn-/og utflytting fra leiligheter/rom, og som koordineres av enhet eiendom.
Gruppa vil pakke ned og overlevere flyttelass til pårørende ved utflytting, samt vaske
leilighet slik at den er klar for ny beboer. Ved innflytting tas flyttelasset imot og vaskes før
innflytting for å sikre mot smitte inn i institusjon. Dette vil avlaste enhet renhold og
kommunen får brukt egne ansatte som har ledig kapasitet som følge av koronaviruset.
Kommunedirektøren er informert med at renholdsleder hadde møte med omsorg i forrige
uke, der det ble et ønske om at en renholder er på hver etasje/avdeling for å stoppe evt.
smitteveier.
Stjørdal kommune følger opp på evt. endringer eller nye tiltak nasjonalt og lokalt som settes
i verk for å håndtere de utfordringer kommunen står i, dette for å ta godt vare på ansatte og
brukere av tjenestene i kommunen.

