
  

Hygiejnevejledning for rickshaws på plejecentre 

Rickshawen kaleche fungerer som en barriere mellem beboer og pilot

Vigtigt: Ved symptomer på feber, tør hoste……  Corona, aflyses cykelturen

Piloten og cykel
• Piloten skal have undervisning i hygiejne hos, udpeget af plejecenteret, faglært personale
• Piloter ringer på hóveddøren, og melder at de har en aftale cykeltur med en beboer
• Piloten spørges af personale om symptomer på feber, tør hoste, træthed, vejrtrækningsbesvær eller åndenød, 

smerter eller trykkende fornemmelse i brystet
• Piloten udfører håndhygiejne
• Inden beboeren kommer til cyklen vha. personalet, er cyklen rengjort af piloten.
• Piloter har ikke fysisk kontakt med beboeren.

Beboeren
• Medbringer eget tæppe til turen, som placeres under cyklens dækken under cykelturen.

Ved start hjælpes beboer i rickshawen
• Personalet hjælper beboere med at sætte sig i cykelsædet
• Kalechen slås op
• Cykelcover placeres oven på beboerens eget tæppe

Ved hjemkomsten.
• Beboeren kontakter personalet via deres nødkald eller piloten ringer på dørklokken
• Piloten udfører håndhygiejne ved ankomst
• Personalet hjælper beboeren med håndhygiejne 
• Personalet hjælper borgeren af rickshawen

Piloten skal senest ½ time efter hjemkomst udføre nedestående:
(forudgået og efterfulgt af håndhygiejne)

Rengøring mellem to ture ved samme pilot
1. Alle berøringspunkter foran på passagersæde
2. Kalechen indvendig
3. Dækken aftørres med en sæbeklud

Rengøring ved skift af pilot samt slutrengøring
4. Alle berøringspunkter foran på passagersæde
5. Kalechen vaske først indvendig og derefter udvendig.
6. Alle berøringspunkter på styr, sadel, cykellås, bagagebærer og batteri. (Håndtag og bremsegreb er specielt 

kritiske punkter).
 

7. Klude og sæbevand står klar (hentes af personale)
8. Sprit findes under passagersædet, ellers spørg personalet.
9. Der serveres en kop kaffe og takker for en dejlig tur.

Aftale med piloten om, at hvis der sker noget, så skal man kontakte Skovsminde på/ 23227053/ 41828605 eller 48 391 
330
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