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Renholdsenheten i Enebakk kommune er tidlig på jobb.

Klokka seks, godt over to timer før elever og lærere fyller ganger og klasserom, begynner 
Katarzyna Stelmasiak, Hilde Brunstrøm og Linn Rustad rengjøringen av barneskolen i Kirke-
bygda.
– Hvordan opplever dere jobben dere gjør nå til forskjell fra før koronaen?
– Veldig spennende. Vi får en kjempeerfaring på det hele, med kunnskapen ved et smit-
teutbrudd, sier Linn.
Spennende synes Hilde også. Oppgavene de utfører får en annen viktighet nå, bekrefter alle 
tre.
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Kreative løsninger
– Selve rutinene er skjerpet, påpeker Hilde.
– Det er utarbeidet planer mellom skoler, 
barnehager og renhold om hvem som ut-
fører de enkelte oppgavene. Skolene har vært 
veldig flinke til å rydde og fjerne det som 
ikke er nødvendig å ha framme, forteller 
Linn.
– Vi har hatt et tett og bra samarbeid med 
ledelsen i skoler og barnehager. Det har 
ført til bra og kreative løsninger. Vi følger 
selvfølgelig alle retningslinjer, vi holder av-
stand og vasker hender, forsikrer Hilde.
– Det har og vært samarbeid med smittev-
ernlege Fikke. Han har stilt opp og gitt oss 
svar på ting vi har lurt på, sier Linn.

De fleste har fagbrev
– Har jobben blitt mer krevende?
– I begynnelsen var det mye usikkerhet, for 
det var mye nytt å forholde seg til i forhold 
til smitteveiledere, sier Hilde.
– Men det er mange av oss som har fagbrev, 
og dermed den grunnleggende kunnskapen 
om renhold, påpeker Linn før de lukker døra 
og fordeler seg i bygget.

Berøringspunkter
Vi spør sjefen deres, Trude Sanna, enhet-
sleder for renhold og praktisk bistand i 
Enebakk kommune, hvilke grep de tok da 
koronaen begynte å vise seg.
– Vi startet med å ha fokus på rengjøring 
av alle berøringspunkter for å redusere 
muligheten for smittespredning. Etter hvert 
som bygg har åpnet igjen er det laget nye 
detaljerte rutiner og oppgavefordeling etter 
i henhold til veilederne. Vi har hatt ett tett 
samarbeid med de forskjellige enhetene og 
kommunens smittevernlege har vært en vik-
tig støttespiller, sier hun.

Robot for desinfisering
– Vi har hatt oppfrisking av smitte-
prosedyrer der dette har vært nødvendig. Og 
vi har kjøpt inn Decon-X desinfeksjonsrobot 
– denne er tatt i bruk på Kopås.
– Hvilke bygninger er prioritert eller spesielt 
viktige?
– Alle bygg er prioritert ut fra behov, men 
spesielt viktig er helsebygg og praktisk bi-
stand ettersom denne gruppen har vist seg å 
være spesielt sårbar.
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Fleksible og innsatsfylte
Renholdsenheten har 27 ansatte.
– Medarbeiderne i renholdsenheten har 
vist stor fleksibilitet, noe som har vært helt 
nødvendig for å mestre denne situasjonen, 
og jeg vil takke hver og en av dem for inn-
satsen, understreker hun.
– Renholdsenheten ønsker å takke alle 
enhetene i Enebakk og kommunens smitte-
vernlege for det gode samarbeidet i denne 
krevende perioden, avslutter Sanna.


