
Kemikaliesmart skola
Åtgärder inom lokalvård 
I skolor där många människor samlas är risken för smittspridning förhållandevis 
stor. Regelbunden städning minskar mängden föroreningar som kan påverka 
elevernas och personalens hälsa. Exempel på föroreningar är mögel, kvalster, 
bakterier och virus, miljögifter, pollen och pälsdjursallergen. Damm kan inne
hålla skadliga kemikalier som belastar reningsverken och det kan också ge 
stopp i avloppet.

Städa dagligen
■ Lättåtkomliga ytor, som golv,

bord, bänkar, stolar, stoppade
möbler och mattor.

■ Ytor som man ofta tar i med
händerna som handtag och
lysknappar.

■ Hygienutrymmen, som toaletter
och duschrum (ibland flera
gånger per dag).

■ Gymnastiksalar med tillhörande
omklädningsrum.

Städa
kemikaliesmart
■ Använd så få städprodukter

som möjligt.
■ Använd miljömärkta och

oparfymerade produkter.
■ Använd inte produkter inne

hållande klor eller som marknads
förs som antibakteriella.

■ Om mycket sura (ex ”kalkbort”)
eller basiska medel används ska
ytan sköljas av efteråt.

■ Dosera rätt, det sparar både
miljö och pengar.

Se över rutiner
för städning
■ Tydliggör vem som ska städa

vad och var.
■ Håll städförrådet rent.
■ Använd inte plasthandskar

i onödan. Vid städning av toa
letter och vid sanering använd
handskar av nitril.

■ Storstädning och höghöjds
städning bör ske årligen.

■ Vid större utbrott av smittsamma
sjukdomar i verksamheten kan
städningen behöva utökas.

Rutiner för
golvvård
■ Använd rätt städmetoder för

respektive golvmaterial.
■ Undvik våta städmetoder oavsett

golvmaterial.
■ Vid golvvård bör polish alltid

undvikas.

Tvätta textilier
regelbundet
■ Byt moppar och mikrodukar

mellan varje rum och tvätta
dessa i minst 60 grader.

■ Tvätta nya textilier före använd
ning för att få bort process
kemikalier och överskottsfärg.

■ Tvätta i 60 grader, dosera
tvättmedlet rätt och använd inte
sköljmedel.

■ Undvik syntetmaterial eftersom
de inte tål tvätt vid höga
temperaturer och riskerar att
avge mikroplast.

Mer information hittar du på leverantor.stockholm/kemikaliesmartaskolor

https://leverantor.stockholm/kemikaliesmartaskolor/
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