
UDFORDRING

OG FÅ FLERE VARME 
HÆNDER MED UV-
DESINFEKTION

SPAR TID 

Efter de sidste års Covid-pandemi, er der naturligt kommet flere hygiejnekrav til 
kommunale dagtilbud. Rent praktisk bruges der nu flere ressourcer på rengøring 
af legetøj og arbejdsredskaber. Specielt i perioder med høj smittespredning, giver 
hygiejnekravene store udfordringer med at løse kerneopgaverne. Der er færre varme 
hænder til børnene, da der skal bruges mange timer på rengøring. 
Ligesom mange andre kommuner landet over har Rudersdal Kommune undersøgt, 
hvordan man gennem teknologi skaber en tryg atmosfære for børn og medarbejdere. 
En arbejdsplads hvor hygiejneniveauet holdes højt, men ikke fjerner de varme hænder 
fra børnene i en allerede travl arbejdsdags i dagtilbuddene. 

LØSNING
Vi skal lære at leve i en tid, hvor begrebet “smittespredning” er kommet for at blive. Mere 
end nogensinde før er det derfor vigtigt at sikre et højt hygiejneniveau. Især dagtilbuddene 
har været specielt hårdt ramt af Covid. Måske hårdest af alle faggrupper i landet. Derfor ville 
Rudersdal Kommune investere i udstyr, der effektivt kunne holde smittespredningen nede.
Efter at have undersøgt markedet for effektiv, desinficerende teknologi, blev UV BENCH fra 
UVCbyEFSEN valgt. Valget faldt på UV-lys, der hurtigt og effektivt desinficerer legetøjet, og 
arbejdsredskaber i kommunens dagtilbud. Med indkøbet af UV BENCH har Rudersdal Kommune 
vendt de øgede hygiejnekrav til noget positivt, da det kræver minimale ressourcekrav fra 
pædagogerne, og de kan derfor bruge tiden på børnene. 
Kommunen har valgte at investere i et større antal UV BENCH. Med disse har dagtilbuddene 
et effektivt redskab til at opretholde det ønskede hygiejneniveau. Og samtidig et møbel der er 
pænt at have stående fremme, og ikke optager unødig plads.

RESULTAT
Alle har interesse i at gøre det ypperste for at holde vores børn sunde og raske, samt mindske 
smitterisikoen blandt kollegaer i landets dagtilbud. Og med UV BENCH har Rudersdal Kommune 
taget et effektivt redskab i brug. 
En daglig leder i en af kommunens dagtilbud, beskriver; ”Det er forbløffende effektivt at anvende 
UV BENCH til at skabe trygge rammer. Vi havde blandt andet for nyligt et udbrud af rotavirus, 
som forblev meget småt, idet vi brugte UV BENCH til at holde legetøj og arbejdsredskaber fri for 
virus. Vi tænker helt sikkert også, at det har en positiv effekt på sygefraværet generelt, og har 
store forventninger til, at vi kan holde fremtidens smitteudbrud på et minimum, når vi bruger UV 
bænken”. 
UV BENCH er en optimal løsning for dagtilbud, da det fungerer både som et pænt møbel, og 
desinficerende teknologi til gavn for børn og medarbejdere.
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UVCbyEFSEN har siden 1986 produceret 
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