
INVITASJON TIL KURS I VASKERITEKNIKK 1 HØST 2022

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn inviterer til kurs i Vaskeriteknikk 1 
13.-14.oktober 2022. Når man har ansvaret for å vaske og behandle tekstiler, er det viktig at de 
grunnleggende kunnskaper er på plass.  Våre kurs gir en lettfattelig og god innføring i Vaskeriteknikk.

Kurset holdes på Quality Hotel Olavsgaard som ligger mellom Oslo og 
Gardermoen. Oppstart 13 oktober kl 09:00.

Dag 2 drar vi til Nor Tekstil avd. Oslo. Vi ordner transport.

Her vil det bli gjennomgang av tekstilenes vei gjennom vaskeriet fra 
urent til rent, med fokus på produksjon, maskinlære og prosess.

Vi reiser tilbake til Quality Hotel Olavsgaard til lunsj og kurset er ferdig 
kl 15:00

Kurset har som fokus på innføring i vaskerihygiene og bransjestandarden «Smittevern for vaskerier 
som behandler tekstiler til helse og omsorgstjenesten.»

Deltagerne skal få kjennskap til hvordan vaskeriet skal sikre smittevernet for tøy og personalet på 
vaskeriet. Det innebærer å sikre hygienisk rent tøy ut til kunde (helseinstitusjonen) og sikre 
smittevernet for personalet iht. Arbeidstilsynets forskrift om biologiske faktorer på arbeidsplassen.

Bransjestandarden har til hensikt å sikre vaskeritjenester som helse og omsorgstjenesten benytter.

Kurset vil ha fokus på hvordan kravet kan tilfredsstilles i praksis med gjennomgang av metoder for 
desinfeksjon og krav til kontroll. I tillegg så vil vi se på hvordan vi enkelt kan gjennomføre en 
risikovurdering for å sikre hygienekvaliteten. 

Frist for påmelding er onsdag 31.august 2022.

Dette er populære kurs og vi har begrenset antall deltagere til 20 stk., så vær raskt ute med 
påmelding. 

Deltagerpris
Medlemmer Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn Kr. 4 900
Andre Kr. 5 900

I deltagerprisen inngår kurs over to dager inkludert lunsj. Det er mulig å bestille 
hotellpakke med overnatting torsdag til fredag inkl. 3 retters middag torsdag ettermiddag 
til kr.1 600. Se påmeldingsskjema.

Kursbevis utstedes ved 100 % deltagelse.



Påmeldingsinformasjon
Navn

Mobiltelefon Stilling/funksjon

E-postadresse

Arbeidssted, adresse, postnummer

E-postadresse/EHF for faktura og evt. bestillingsnummer

Kommentarer (gi beskjed ved allergier/intoleranse mht. mat)

Hotellpakke med 3 retters middag:

Ankomst: Avreise: Angi enkeltrom/dobbeltrom:

Dato Underskrift

PÅMELDING:

Vennligst send påmelding til roger@vaskeritilsynet.no

Påmeldingen er bindende og medfører betalingsplikt etter påmeldingens 
utløp. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset ved lav påmelding, sykdom 
eller lignende.

Vel møtt 
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