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Veileder for smitteverntiltak ved bruk av bil 
 

 

 

Hovedregel for transport under covid-19 pandemi er at bil bør benyttes som 

transportmiddel og at en unngår bruk av kollektiv transport dersom dette ikke medfører 

betydelige ulemper. Det bør kun være 1 person i bilen for å sikre tilstrekkelig avstand 

med tanke på fare for smittespredning. 

 

Dersom ikke tjenestebil benyttes, skal det benyttes leiebil. Privatbil skal i utgangspunktet 

ikke brukes. 

 

Dersom tjenestebil skal benyttes, må en sørge for tilstrekkelig renhold etter bruk iht 

smittevern. 

 

Veilederen er utarbeidet på bakgrunn av anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og NAF. 

 

Rengjøring: 

 

Første gangs bruk: 

Før første gangs bruk av bil (enten det er tjenestebil eller leiebil), anbefales det at 

sjåføren tørker av håndkontaktområdene med såpe, vann og klut, eller desinfiserende 

væske (papir og antibac), slik som ratt, funksjonsvelger (blinklys, kjørelys), girspake, 

bilbeltefeste, håndbrekk, knapper, dørhåndtak innvendig og utvendig og nøkkel, før bilen 

tas i bruk. 

 

Generell rengjøring mtp smittefare for covid-19: 

Det er mange harde kontaktflater i kjøreøyet som viruset kan sette seg på. Utfra den 

informasjonen som eksisterer i dag, kan viruset antagelig overleve en stund på disse 

flatene. Nøyaktig hvor lenge, er usikkert. Derfor er det lurt å ta en grundig vask inne i 

bilen. 

 

Det er viktig med grundig håndvask før en starter rengjøringen. Til interiørvasken kan du 

fint bruke en mikrofiberklut med vann og såpe. Vanlig rengjøringsmidler brukes. 

 

Det anbefales at en bretter kluten mellom hver overflate man vasker. En bør unngå å 

dyppe kluten i bøtta for å fukte kluten på nytt, men heller ta en ny mikrofiberklut for å ta 

de overflatene som gjenstår. Har du ikke mikrofiberklut kan du bruke vanlig vaskeklut. 

Husk bare å bruke flere kluter. 

 

Noen deler er viktigere å vaske grundig. Det gjelder spesielt alt man berører mye når en 

er ute og kjører, slik som ratt, funksjonsvelger (blinklys, kjørelys), girspake, 

bilbeltefeste, håndbrekk, knapper og dørhåndtak innvendig og utvendig. 

Vask også av bilnøkkelen med antibac eller lignende før du henger den i nøkkelskapet, 

eller leverer den inn. 

 

Anbefaler å vaske hendene før, og etter, bruk av bil. 
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Rengjøring dersom bil har blitt brukt av personell med mistenkt, eller bekreftet, 

covid-19 sykdom: 

 

Det bør gjennomføres punktvask med desinfeksjonssprit (engangsklut med 70% alkohol) 

på alle de glatte overflater personen har vært i kontakt med som ratt, funksjonsvelger 

(blinklys, kjørelys), girspake, bilbeltefeste, håndbrekk, knapper og dørhåndtak innvendig 

og utvendig, sete, setebelte og nøkkel. 

 

Ved hendelser der personen i bil søler kroppsvæsker som spytt, urin, eller oppkast i 

kjøretøyet bør personellet som vasker: 

• Ha på munnbind, øyebeskyttelse og hansker 

• Fjerne søl ved hjelp av tørkepapir 

• Tørke deretter området med desinfeksjonskluter 

• Kaste søppelpose som restavfall 

Ved desinfeksjon/rengjøring brukes hansker, håndhygiene utføres før og etter 

hanskebruk. 

 

 

Bagasje/utstyr i bil 

Klær, bagasje og andre eiendeler antas i liten grad å kunne forurense bil. Det er derfor 

ikke nødvendig å rengjøre bagasjerom o.l., men håndhygiene bør gjennomføres etter at 

en har håndtert slike eiendeler. 
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7.14 Sjekkliste for tjenestereiser i Nfk ifm covid-19 pandemi 
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