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KMA 445, Hvidovre Hospital

Politik for uniformering
Laboratorieinstruks

Arbejde i laboratoriet eller mulighed for patientkontakt:
Der skal bæres korrekt uniformering.

Kontorarbejde:
Ved kontorarbejde er uniform ikke påkrævet. Det er tilladt at sidde ved siden af en kollega ved en
PC i laboratoriet uden uniform. Biologisk materiale må i disse tilfælde ikke håndteres.

Generelle uniformeringsregler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uniform skiftes dagligt. Det gælder hele uniformen.
Uniformer må ikke tages med hjem, hverken på eller i tasken. Skift til uniform sker altid kun
på AHH.
En snavset uniform må ikke opbevares i taskeboks eller på KMA`s knager, den skal skannes
ud i kælderen.
Privat tøj må ikke være synligt under uniformen (eks. opskubbede ærmer)
På AHH må strømpebukser og egne leggins anvendes som synligt supplement til uniformen.
Begge dele skal være ensfarvet og holdes i afdæmpede farver.
Ved manglende uniformsdele må man være mere kreativ med valg af andre dele end vanligt.
De lange kitler må gerne hænge på knager i frokostpausen, men ikke efter arbejdstids ophør
af hygiejniske årsager.
Der skal altid være bare underarme af hygiejniske grunde, dvs. det er IKKE tilladt at bære
langærmede jakker i laboratoriet eller andre urene områder (overvej vatteret vest)
Brug af skåneærmer ophører. Dog kan engangsskåneærmer anvendes ved længere tids
arbejde i LAF-bænk. Brug af disse følger brug af handsker, dvs. tages af inden bænken
forlades.
De vatterede langærmede jakker anvendes kun ved arbejde i længere tid i kølerum, eller i
personalerummet.

Sko:
Det er tilladt at bruge eget fodtøj i laboratoriet. Separat fodtøj til arbejdet er af hygiejniske årsager
at foretrække.
Det er muligt at få træsko på KMA. Man henvender sig til Bente Børjesen med henblik på
bestilling.

Neglelak/kunstige negle:
Det er af hygiejniske årsager IKKE tilladt at have kunstige negle eller bære neglelak på
fingerneglene ved arbejde i laboratoriet

Hår:
Ved uniformering skal håret være opsat, hvis det er længere end til skuldrene.

Mobiltelefoner:
Telefonen skal være på lydløs og i lommen. Brugen skal følge KMA`s politik på området.
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Headset:
Brug af headset kan accepteres under visse vilkår. Man er selv ansvarlig for sit headset. Der gælder
samme hygiejniske regler for headset, som ved mobiltelefoner. Hænderne skal sprittes inden de
håndteres. Lyden må ikke være højere end man er auditivt kontaktbar.

Handlinger/konsekvenser:
•
•
•
•
•
•

Hvis der efter almindelig arbejdstid hænger kitler på knagerne vil disse af og til blive fjernet.
Hvis man møder op med kunstige negle, bliver man sendt hjem for at få dem fjernet og
forventes at møde igen næste arbejdsdag ifølge mødeplan.
Hvis man møder op med neglelak skal denne fjernes inden arbejdet. Neglelakfjerner findes
hos afdelingsbioerne.
Ved forkert uniformering vil man blive bedt af sin leder om at få det bragt i orden med det
samme.
Følges mobiltelefonpolitikken ikke vil det blive påtalt.
Ved gentagen uhensigtsmæssig adfærd kan det blive nødvendigt at afholde adfærdssamtaler.
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