
RENGØRINGSFORSKRIFTER for 

KLASSE 1 og for RADIOAKTIVE LABORATORIER 
 

Skiltning: 

 

   
 

Rengøringspersonalet skal ved rengøring i klassificerede laboratorier, mærket med skiltet: 

”Genteknologisk laboratorium kl 1” og ”Radioaktivitet”, være iført en tilknappet gul kittel eller 

hvid kittel med det specielle gule genteknologimærke på brystlommen. 

I Forskerparken forefindes en ”gul” kittel mærket ”Rengøring” på hver etage i alle bygninger. 

Kitlen anbringes på knagen mærket ”Rengøring” og må kun bruges i de klassificerede laboratorier. 

Når kitlen skal til vask, anbringes den i en polyvinylacetatpose i det klassificerede lab og anbringes 

i vasketøjskurven til de gule kitler. 
 

Rengøringspersonalets daglige arbejde består i, at gulvet moppes samt i, at almindeligt affald 

fjernes. Det præciseres, at affaldet skal fjernes sammen med affaldsposen - affald må således ikke 

hældes fra én beholder til en anden. Affaldsposen/affaldssækken skal lukkes, inden den fjernes fra 

laboratoriet. 
 

Ud over den daglige rengøring foretages gulvvask to gange om ugen. Rulleborde og risikoaf-

faldskasser rykkes ud i forbindelse med gulvvasken. Desuden rengøres vindueskarme samt vaske, 

såfremt disse er ryddet.  
 

Klude, sæbevand og spand må kun bruges i de klassificerede laboratorier, og vandet hældes i 

vasken i de klassificerede lab. Spanden og klude skal blive i lab. og må således ikke bruges andre 

steder. Når kluden skal vaskes, skal den autoklaveres først. Dette gøres ved at anbringe kluden i en 

autoklavepose, lukke den med autoklavetape og mærke den med gul tape. Herefter kan den i 

Forskerparken afleveres i autoklaverummet i bygning 3131.0. Efter autoklavering vaskes kludene 

som sædvanlig. 
 

ST Bygningsservice/Rengøringsselskabet er ansvarlige for rengøringen, projektlederne er ansvar-

lige for, at de overholdes. 
 

ST Bygningsservice/Rengøringsselskabet foranlediger derudover,  

 at højtliggende ventilationskanaler og el-armaturer afstøves/støvsuges hvert halve år 

 at køleaggregater i laboratorier rengøres grundigt hvert halve år  

 at der rengøres under køle- og fryseskabe tre gange årligt (brugerne rykker selv skabene ud og 

ind) 
 

Laboratoriets brugere forestår den daglige rengøring af laboratorievaske, vindueskarme, borde, 

stinkskabe, sterilbænke og andre arbejdspladser. Dato for hovedrengøringen noteres i logbogen. 
 

I forbindelse med op- eller nedklassificering af et laboratorium gennemføres hele ovenstående 

program. 

 
Ved uheld af både genteknologisk eller radioaktiv art 

sættes skiltet (der ses til højre) på døren til laboratoriet, og 

der rettes henvendelse til en ansvarlig person ved det 

pågældende laboratorium. Projektansvarliges navn står ved 

indgangen til hvert laboratorium. Al rengøring aflyses, indtil 

laboratoriet er gjort rent og er blevet erklæret for ”inaktivt” 

igen. 

  
 


