
RENGØRINGS-KOMMUNIKATION FRA COOR  
Need to have kommunikation om rengøring:  

• Vi sørger for at tage hensyn til lokale forhold, pludseligt opståede behov og er fleksible i vores 
opgaveløsning.  

• Vi kan hjælpe med at forebygge smitte og opretholde et højt hygiejneniveau – så I kan føle jer 
trygge. 

• Coor går meget op i medarbejdertrivsel og passer på vores medarbejdere. 
o Fysisk får medarbejderne det nyeste udstyr, herunder maskiner, så de skåner kroppen 

mest muligt. Vi bruger vaske- og støvsuger robotter, når det skaber værdi i forhold til 
opgaveløsningen.  

o Vi udvikler medarbejderne og ser den enkeltes kompetencer.  
 
 
Nice to have kommunikation til kunderne om rengøring 
 
FOREBYGGELSE AF SMITTESPREDNING 
For at forebygge smittespredning har Coor et særligt fokus på rengøring af berørings-og kontaktflader, 
både de åbenlyse som dørgreb, betjeningspanel i elevatorer, gelændere og de mindre åbenlyse som 
fladen under skrivebordet, som berøres mange gange i løbet af en dag. Coor ved at mus, tastaturer og 
overflader er genstande for snavs og bakterier. Derfor sikrer vi, at der altid er fyldt op af desinfektions-
wipes/overfladeservietter til aftørring af disse på alle kontorer. Luftskifte har betydning for 
smitteforebyggelse, og Coor har derfor et øget fokus på udluftning både under og efter endt rengøring.  
 
EN BÆREDYGTIG OG SVANEMÆRKET LEVERANCE 
Coor garanterer at levere rengøring til jer, som tager miljømæssige hensyn, der inkluderer både 
rengøringsmidler, -metoder og -udstyr. Coor vil blive certificeret med Svanemærket ud fra 
Miljømærkning Danmark. En Svanemærket løsning indeholder naturlige krav til dokumentation for at 
sikre, at vi lever op til kravene for certificeringen, som er: 
•Generelle krav til ansøgeren 
•Krav til kemikalier 
•Krav til transport 
•Krav til forbrug af affaldsposer 
•Krav til brug af miljømærkede produkter og serviceydelser 
•Kvalitet 
•Etik/arbejdsmiljø 
 
Udover at vælge miljøvenlige kemikalier, som lever op til Svanemærket og EU-blomsten, minimerer vi 
brugen gennem korrekt dosering, som sikres ved anvendelse af doseringsflasker, eller på større 
lokaliteter deciderede doseringsanlæg, som altid sikrer korrekt dosering. Doseringsanlæggene sikrer 
hurtig og korrekt dosering af de typer rengøringsmidler, som vores medarbejdere anvender i 
dagligdagen. Dette sikrer korrekt dosering af mopper og klude. 

Vores leverance er underlagt Coors miljø- og arbejdsmiljøkrav i henhold til vores ISO 14001-certificering, 
herunder valg af kemikalier og materialer til rengøring. Vores rengøringsmidler har opnået 
guldcertificering som Cradle-to-Cradle-produkter. Det betyder, at produkterne er 100% biologisk 
nedbrydelige og bliver leveret i emballage, der er fremstillet af 100% genbrugsplast. Fremstilling af 
midler og emballage sker udelukkende ved brug af ikke-forurenende, vedvarende energi.  
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Maskiner der understøtter en bæredygtig arbejdsplads 
I arbejdsplanlægningen indgår rengøringsmaskiner. Dette for at skåne rengøringsmedarbejderne mest 
muligt samt opnå en høj rengøringskvalitet. Eksempelvis anvender vi en I-Mop, som er en mindre 
gulvvaskemaskine, som er relevant i tæt møblerede områder. Ligeledes anvendes ”små” maskiner som I-
Scrub til opskuring af toiletter, i baderum og øvrige mindre arealer, som kræver opskuring. En sådan 
maskine sikrer vandbesparelse, høj rengøringskvalitet og god ergonomi for rengøringsmedarbejderne, så 
nedslidning undgås.  
 


	rengørings-KOMMUNIKATIOn fra coor

