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Sjekkliste 
Til gjest før du legger ut på tur 

Tiltak Utført 

• Ta med eget sengesett. Dette må tåle vask på min. 60 grader Celcius og må
være vasket før bruk på hyttene 

Sovepose og lakenpose er tiltatt, husk putetrekk og laken 

• Sjekk helsenorgen.no for:
håndvaskrutiner og hostehygiene 
avstandsregelen 

• planlegg håndhygienetiltak ute og på tur. (Ha med deg håndkrem,
våtservietter og alkoholbasert desinfeksjon). Kompostbare våtservietter er 
egnet for håndhygiene på utedoer. 

• Vær sikker på at du er frisk nok til å legge ut på tur
Sjekk www.fhi.no for symptomer og risikogrupper.

• Book alle overnattinger før du reiser. Det er ikke plass til de som ikke har
forhåndsbestilt. 

• Ha egne søppelposer. Det kan være tomt der du kommer. Du må ta med
søppel hjem.

 Ta gjerne med kjøkkenhåndle og kjøkkenklut som er rene og vasket på 60 
grader. 
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Sjekkliste for renhold utført av gjest 
Tiltak Utført 

• Sikre at det er nok såpe/ hånddesinfeksjon og tørkepapir tilgjengelig ved
alle håndhygienestasjoner og toaletter: Gi beskjed på kongsberg@dnt.no
dersom noe mangler.

• Kjenn anbefalt håndvaskrutiner og hostehygiene

• Søppel ta med hjem. Vask søppelbøtte utenpå ved synlig søl.

• Kjøkken: Bruk engangskluter og kjøkkenpapir. Oppvask av dekketøy og
bestikk med oppvasksåpe og lunkent vann. Hell gjerne kokende vann over 
oppvasken til slutt. Lufttørk eller tørk med papir. 

• Rengjør kjøkkenet, inkludert oppvaskbørsten, med klorvann eller
såpevann. Vask kjøkkenet før du vasker andre områder. 

• Spisebord vaskes med såpe og vann etter bruk.
• Klorvann blandes i følgende forhold:

Husholdningskloring 1 dl (en liten kopp): 5 liter vann 

Tørk over daglig med såpevann eller klorvann, evt desinfeksjonssprit på: 
• Kontaktpunkter som berøres hyppig; kraner, vannbøtter,

vannøser, skrukorker på vannkanner, håndtaket på kaffekjelen,
komfyrbrytere ol
Håndtak på alle dører og skapknotter

• Berøringsflater; vurder hvor berøring med fingre foregår flere
ganger daglig. (eks er stoler, gelender, dørhåndtak, lysbrytere osv)

• Toalett: Håndvask/ servant, do, speil, dispensere, dørhåndtak og evt
dolokk/papirholdere, håndtak på dobørster. Vask med klorvann. 

• Utvask: Ved avreise: LUFT HYTTA GODT MENS DU VASKER 
• Vask alle punkter over, du skal også vaske over alle gulv.
• Legg gulvfille i klorvann i 10 min etter bruk.
• Hell kokende vann i vaskevannsfat for rengjøring, eller 10 min med 

klorvann, skyll etterpå.
•• Ta med søppelet hjem.




