Sikkerhedsvask – Teknisk bilag
DANISH TRANSPORTSTANDARD, Oktober 2016

En sikkerhedsvask henvender sig kun til biler, der har været i et højrisikoområde
(rødt vaskecertifikat), med henblik på at sikre smittebeskyttelsen og samtidig
reducere karantænetiden fra 48 til 12 timer.
En sikkerhedsvask er en kombination af en grundig sæbevask og en almindelig
vask og desinfektion, udført på en DANISH-godkendt rengørings- og desinfektionsplads.
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1. Procedure for sæbevask
Bilen synes og godkendes til sæbevask eller afvises.
Såfremt bilen godkendes til sæbevask gennemføres denne, og først herefter gennemgår bilen en udvendig vask og desinfektion efterfulgt af indvendig desinfektion,
altså sædvanlig procedure – se endvidere nederst på siden.

Sæbevask:













Støvler og drivplader påføres en sæbeopløsning.
Skodder åbnes og der påføres sæbe gennem disse så siderne på alle dæk er påført
sæbe. Det skal sikres at alle udvendige sider på hævedæk-kanter rammes med sæbe.
Skodder lukkes igen.
Indvendig påføres alle flader en sæbeopløsning – alle gulve, alle lofter, alle skillerum
og alle vægge samt ramper.
Sæbeopløsningen skal virke i min. 10 minutter.
Skodder åbnes igen og sæbeopløsning vaskes af skodder og hævedæk-kanter.
Sæbeopløsningen vaskes af alle flader med højtryk (min. 120 bar). Vær opmærksom
på at hævedæk-kanter er vasket fri for sæbe og eventuelt vaskevand ved hjulkasseforhøjninger fjernes med svaber.
De øverste dæk skal vaskes først.
Støvler og drivplader vaskes.
Strøelsessække til næste oplæsning skal, såfremt de befinder sig på ladet ved ankomst til vaskepladsen, også rengøres. Befinder strøelsessækkene sig ikke på ladet,
skal de derop i forbindelse med vasken og herefter blive der.
Bilens flader skal tørre – alternativ ”skubbes” fri for vand - således at lastbilen er så
tør som mulig, inden den vaskes og desinficeres på en DANISH-godkendt rengørings- og desinfektionsplads.

Efter bilen har forladt vaskepladsen, skal gulvet på vaskepladsen rengøres.
Vaskepladsen desinficeres herefter med godkendt desinfektionsmiddel i godkendt opløsning.
HUSK efter endt sæbevask
For at få en sikkerhedsvask, skal man efter endt sæbevask have en udvendig vask og
desinfektion efterfulgt af indvendig desinfektion på en DANISH-godkendt rengørings- og
desinfektionsplads.
Der må højest gå 4 timer mellem sæbevasken og den almindelige behandling på en
godkendt rengørings- og desinfektionsplads, og der skal leveres GPS-data løbende i
denne periode. Kører bilen til udlandet efter endt sæbevask, kan der ikke udstedes et
gult certifikat.
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2. Krav til vaskehal, der udfører sæbevask
Vaskehallen skal være DANISH-godkendt til udførelse af sæbevask, jf. DANISH Transportstandard.
Der skal være etableret speciel aflukket bane til udførelse af sæbevasken
(denne kan være adskilt med en kraftig plast-/gummi-presenning fra gulv til loft).
Der skal være sæbedoseringsudstyr til stede, som kan udlægge sæbe i korrekt dosering
med lavt tryk og sprededyse.
Der skal være DANISH-godkendt alkalisk sæbe til rådighed.
Der skal i vaskehallen forefindes udstyr til online videoovervågning af alle spor hvor sæbevask foretages. Det skal være tydeligt markeret, hvilket spor der filmes, og bilens registreringsnummer skal være tydeligt synligt.
Der foretages uanmeldt kontrol af vaskehallen minimum fire gange årligt.
Der foretages stikprøvevis uanmeldt prøveudtagning af de vaskede biler for at kontrollere kvaliteten af sæbevasken (jf. DANISH Transportstandard).

Krav til procedure
Der skal foreligge procedurebeskrivelse for sæbevask af bilen indvendig.
Proceduren skal følges af alt personale.
Personale skal gennemgå og bestå kursus i sikkerhedsvask afholdt af SEGES Videncenter for Svineproduktion. Gyldigt certifikat skal kunne fremvises.
Nyansatte skal have gennemgået kursus inden ansættelse eller inden første
sikkerhedsvask udføres af den pågældende.

Krav til registrering i Vaskecert.dk
Følgende skal registreres i forbindelse med sikkerhedsvasken:
 Bilens registreringsnumre
 Dato og tidspunkt for påbegyndt sæbevask
 Dato og tidspunkt for afslutning af sæbevask
 Registrering af person der har udført sikkerhedsvasken
 Bilens destination
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