Specielle rengøringskurser

Hygiejne på skoler og
institutioner
2 dage - (Kursusnr.: 49353)

Du kan udføre rengøringsopgaver på en
skole, dag- eller døgninstitution på en
hygiejnisk korrekt måde, i forbindelse
med den almindelige rengøring og ved
mere specielle arbejdsopgaver.
Du kan med baggrund i viden om smitte
og smitteveje på skoler, dag- og døgn
institutioner tilrettelægge arbejdet, så
smittespredning minimeres.
Du kan forstå vigtigheden i at overholde
gældende hygiejnekrav under arbejdet
og udvise god hygiejne i arbejdet med
rengøringsvogne, klude, redskaber og
maskiner.
Du kan med baggrund i viden om inde
klima planlægge rengøringsopgaver så
støv, fugt og skimmelsvampe minimeres.
Du lærer om personlig hygiejne og
arbejdshygiejne.

Hospitalshygiejne
2 dage - (Kursusnr.: 49354)

Du kan planlægge arbejdet ud fra
gældende standarder om rengøring og
hygiejne på hospitaler, når der rengøres
på senge- og operationsstuer, under
søgelsesrum, isolationsstuer m.v.

Optimering af
rengøringsmetoder og
arbejdsgange
2 dage - (Kursusnr.: 49389)

Med fokus på forbedringer af rengørings
metoder og arbejdsgange, kan du bruge
metoder, så rengøringen gøres effektivt,
systematisk og ergonomisk korrekt
Du kan prioritere egne arbejdsopgaver og
rækkefølge på et område og i lokaler
samt sikre, at ressourcerne bruges bedst
muligt.
Du kan ud fra aftalegrundlag og
rengøringsplaner vurdere rengørings
behovet.
For at sikre kvaliteten og effektiviteten,
analyserer vi rengøringsprocessen og
stiller forslag til forbedringer af metode.

Økonomi under
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.
Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse under kurset.
Deltagere, som har mere end 24 km
fra bopæl til uddannelses
stedet og
retur, har ret til befordrings
tilskud.
Det gælder dog ikke, hvis der er tale
om virksomhedsforlagt undervisning.
Befordringstilskud søges i forbindelse med tilmelding til AMU-kurser via
www.amu-fyn.dk.

Tilmelding og
yderligere information
Kursussekretær
Mette Nielsen
Tlf. 63 13 51 02
mn@amu-fyn.dk

Gå ind og følg AMU-Fyn på:

08030819

Du kan udføre rengøringsopgaver på
hospitaler på en hygiejnisk korrekt måde
– både i forbindelse med almindelige
rengøringsopgaver, og ved mere specielle
arbejdsopgaver efter gældende retnings
linjer.

Du kan ud fra viden om smitte og smitte
veje tilrettelægge arbejdet, så smitte
spredning minimeres.
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Specielle rengøringskurser
Måling og vurdering af
rengøringskvalitet

Olie- og polishbehandlede
gulve

4 dage - (Kursusnr.: 49360)

4 dage (kursusnr. 49387)

Du vil i forbindelse med måling og
vurdering af rengøringen få kendskab til
kvalitetsbegrebet og forudsætningerne for
at yde en god kvalitet.

Du kan tilrettelægge og udføre olie- og
polishbehandling af gulve, samt vedligeholde disse gulve.

Du får kendskab til kvalitetsstandarders
opbygning, herunder fx DS INSTA 800
• planlægge rengøring ud fra et
aftalegrundlag
• vurdere om kvalitetskravene
overholdes
• korrigere eget arbejde ud fra
resultatet af rengøringskontrol
Du får kenskab til planlægning, udføring
og vurdering af rengøring ud fra fx Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer
(NIR)
• kende smitteveje og smittekæden
• arbejde ud fra risikopunkter
• rengøringsmetoder og desinfektion
• udføre kontrol

Du kan genkende de mest almindelige
materialer, som kan behandles med
olie- og polish, samt vurdere forhold der
har indflydelse på olie- og polishbehand
lingen.

Sidemandsoplæring
2 dage (kursusnr. 40373)

Du kan anvende oplæringsmetoder,
oplæringsmaterialer og kommunikation,
til at oplære andre.
Du forstår betydningen af dine kollegaers
kompetencer og indlæringsstil i forbindelse med oplæringen.
Du kan anvende denne viden i din
oplæring af dine kollegaer.

Du kan klargøre til olie og polish og
anvende de mest almindelige afrensnings
metoder, herunder tørslibning og våd
afrensning, samt anvende almindelige
olie- og polishtyper, redskaber og maskiner.
Du kan anvende de mest egnede ergonomiske metoder samt arbejde efter gældende retningslinjer for arbejdsmiljø.

08030819

Du får kendskab til fx hygiejnestandard
DS 2451
• planlægge og udføre arbejdsopgaver
• udføre kontrol
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