DU SOM TAR
HAND OM ANDRA

Vi vet hur mycket du bryr dig och vilket ansvar du tar för att allt ska
fungera. Vi vet också hur viktigt det är med rena och funktionella
arbetskläder.
Därför är vi på Textilia extra stolta över att varje dag tvätta och leverera
arbetskläder till dig och alla andra som arbetar mitt i verkligheten.
www.textilia.se

TILLSAMMANS
MINIMERAR VI
RISKEN FÖR SMITTA
Arbetskläder som används inom vård och
omsorg ska uppfylla de basala hygienkraven.
En förutsättning för detta är att de tvättas
och hanteras så att de är rena och fria från
smittoämnen. Arbetsklädernas främsta funktion
är att utgöra ett skydd för både personal, patient
och brukare.
Socialstyrelsen föreskrifter säger att i verksamheter där
det finns risk för överföring av smittämnen ska personalen
ha särskilda arbetskläder. Följande regler gäller för
arbetskläderna enligt Socialstyrelsen och Vårdhandboken
•
•
•
•

De ska användas endast på arbetsplatsen och vid
transport mellan olika arbetsplatser
De ska bytas dagligen, samt alltid om de förorenats
De ska tvättas vid minst +60°C i kontrollerad och
kvalitetssäkrad process
De ska hanteras och förvaras så att dess renhetsgrad
behålls efter tvätt

Industriell tvättprocess garanterar följsamhet
Det är svårt, om än inte omöjligt, att kontrollera
uppfyllnad av dessa krav när personalen tvättar kläderna

hemma eller på arbetsplatsen. Det krävs en professionell
tvätterikompetens och en industriellt kontrollerad och
kvalitetssäkrad tvättprocess.

Tvättprocess certifierad enligt Svensk Standard
Vi på Textilia är certifierade enligt SS-EN 14065 hygien. Vi har
byggt upp ett väldigt tydligt och kvalitetssäkrat arbetssätt i
enlighet med Svensk Standard som bland annat innefattar
•
•
•
•
•

Riskanalys
Kontroll av tvättprocessen
Test av mikrobiell tillväxt
Lokala hygienombud och utbildningar
Extern verifiering

Trygg och säker omsorg
Ni vill leverera en trygg och säker omsorg till de som behöver
det. Att ha en professionell tvätt- och textilservicepartner
är en viktig del av det. Ni är proffs på omsorg, vi är proffs på
tvätt. Tillsammans kan vi minimera risken för smitta inom
äldreomsorgen.

