
Go’ covi-hugiejne i Flextrafik  

Som flexchauffør følger vi de generelle krav til afvaskning af hænder ofte eller afspritning samt så 

vidt muligt 2 mtrs. afstand til alle. Dette fordi covi smitter både ved berøring og dråber via hoste 

samt nys. 

Vi bruger engangshandsker (ikke af stof!), så længe der ikke er huller i. Engangshandsker smides 

ud ca. efter hver anden kunde i bilen eller når der er huller i, så husk plasticposer… 

Engangshandsker er til at beskytte dig selv ekstra som chauffør, fordi det overvejende er smitte fra 

egne hænder, som vi kører i vores eget ansigt.... Så ikke handsker op i eget hoved;) 

Vi kan have handsker på, fra vi forlader bilen og henter kunden, som alle er solokørsler her i 

coronatider og til kunden er afleveret. 

Vi spritter handsker af, inden afhentning af kunde, på vej ind til kunden og igen ankommet til bilen. 

Kunden får tilbudt sprit ved afhentning. Handsker vaskes med sæbevand efter kunde er sat af, og vi 

vasker alt af, som kunden kan tænkes at have rørt ved, samt det, som vi selv har rørt ved: rettet, 

gearstang, blinklys, etc. 

Så tager vi handskerne af, uden at røre ved ydersiden, og de er rene til at tage på før afhentning af 

næste kunde. 

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark


Vi har i Mercedes Sprinter bil: ex. 1½ liters colaflaske i sidedøre fyldt med sæbevand samt en ½ 

ltrs. til rent vand, hvis kunde får vasket hænder samt klud, der også vaskes grundigt efter aftørring, 

så den er klar til næste kunde. Desuden lille spritspray til jakkelommen, en lidt større spritflaske i 

bilen samt en trykflaske, der kan fyldes op i Seden med sprit;) 

Vi må ringe ind til Flex og få 5 min. ekstra som variabel bil (provisionslønnet) til rengøring 

imellem kundeafhentning;) Som garantivogn (timeløn) er det ligegyldigt, hvis vi kan nå ture uden at 

ringe ind i tildelt tid.  

Når vi skal hente kunder, kan vi ikke altid holde 1-2 meters afstand, fordi de har brug for en 

armkrog eller fordi vi skal køre med eller bespænde kørestole, så her er det vigtigt at gå mest muligt 

med afstand eller bag ved kørestol. Når vi bespænder kørestole foran fast i gulvet i bilen, var det 

måske en ide at bruge maske. Vi skal ikke køre med kunder, der er testet covi positive, men alle kan 

være potentielle smittebærere, inklusive os selv, da der ikke er testmuligheder til os pt., ca. 5000 

kan testes pr. dag i hele DK. 

Covivaccine er heller ikke udviklet endnu, og det tager mindst 18 måneder + fra dags dato 

09.04.2020. Se link https://videnskab.dk/teknologi-innovation/vaccinekaploeb-i-gang-disse-tre-

vaccineteknologier-kan-muligvis-loese eller bilag. 

 

Go’ dag derude;) 
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