
 

 

 

Retningslinjer for ture med rickshaws i Sorø 

under COVID-19.  

  

Generelt 

Retningslinjerne skal understøtte, at cykelture med rickshawcyklerne 

kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt og på en måde, så både passa-

gerer, pårørende, cykelpiloter og medarbejdere føler sig trygge. 

Alle bør overholde myndighedernes generelle anbefalinger for hygiejne, 

afstand og fysisk kontakt. 

Der vil være forskel på, hvad der kan lade sig gøre på hhv. plejecentre 

og i hjemmeplejen. 

Lederen sikrer, at retningslinjerne er gennemgået med en repræsentant 

for cykelpiloterne. 

Lederen sikrer, at medarbejderne er informeret om retningslinjerne. 

Personalet sikrer, at borgere og evt. pårørende er informerede om ret-

ningslinjerne. 

Personalet sørger for, at piloterne har de nødvendige rengøringsklude.  

Cykelpiloten sørger for, at rickshawen bliver tørret af både før og efter 

en cykeltur. 

Der udnævnes én kontaktperson blandt cykelpiloterne på hver lokation, 

som har ansvar for at kommunikere retningslinjer og anden relevant 

information videre til de øvrige piloter.    

Cykelpiloter, pårørende og personale opfordres til at være i tæt dialog 

omkring procedure og hygiejne.  

OBS: Har man lyst til at cykle, men føler sig utryg ved situationen – så 

takker man bare nej. Det er helt ok – og gælder både for passagerer og 

piloter. 



 

 

 

 

 

Cykelture på plejecentre 

Det er det enkelte plejehjem, der afgør om det er forsvarligt, at beboe-

ren kan komme ud at cykle. 

Piloten har forud for turen tørret rickshawen af med særlige rengørings-

klude på alle relevante berøringsflader, og har slået kalechen op, så 

den kan fungere som en barriere mellem passager (borger) og pilot. 

Personalet eller evt. en pårørende gør beboeren klar til cykelturen, hvil-

ket også indebærer håndhygiejne og instruktion om at undgå fysisk 

kontakt med piloten. 

Pilot og beboer medtager selv evt. mad og drikkelse til eget forbrug. 

Beboeren skal selv kunne håndtere dette. 

Personalet eller evt. en pårørende hjælper beboeren op i rickshawen, 

spænder selen og lægger evt. tæppe over beboeren. 

Efter cykelturen hjælper personalet eller evt. en pårørende beboeren ud 

af rickshawen og sikrer håndhygiejne for sig selv og beboeren. 

Efter cykelturen tørrer piloten rickshawen af med særlige rengørings-

klude på alle relevante berøringsflader. 

  


