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Opdatering 22. maj 2020 
 
 
Til alle vores forretningspartnere, 
 
Hos Vikan er vi fokuseret på at gøre vores del for at komme igennem denne vanskelige tid 
og at begrænse spredningen af COVID-19 ved at tilbyde rengøringsrekvisitter og eksper-
tise, der hjælper med at holde fødevareproduktioner og andre hygiejnefølsomme miljøer 
rene og sikre. Men i særlig grad også at beskytte vores kunders forretning og deres med-
arbejdere. 
 
Vi er så småt begyndt at besøge kunder, vores medarbejdere kommer gradvist tilbage til 
vores kontorer, mens nogle fortsætter med at arbejde hjemmefra. Vi har strenge forholds-
regler for ansatte, der vender tilbage til vores kontorer eller besøger kunder. Tilsvarende 
har vi øget hyppigheden af vores rengøring og personlig hygiejne, implementeret sociale 
distance krav og andre forholdsregler for at beskytte vores medarbejdere. 
 
De handlinger og forholdsregler, vi har implementeret, har vist sig at være effektive, men vi 
vil fortsat følge udviklingen og justere om nødvendigt. Vi vil også fortsætte med at arbejde 
tæt sammen med vores distributører og kunder for at støtte dem, som vi har gjort i mere 
end 120 år. 
 
For at få mere viden om professionelle rengøringsrekvisitter og hvordan vi kan hjælpe med 
at holde hygiejnefølsomme miljøer rene og sikre, kan du besøge https://www.vi-
kan.com/dk/. På vores hjemmeside kan du også finde et whitepaper skrevet af vores Glo-
bal Hygiene Specialist Debra Smith om "Minimering af risikoen for overførsel af SARS-
CoV-2 med god rengørings- og desinfektionspraksis" og andre fakta om virussen. 
 
Tøv ikke med at kontakte os, hvis vi kan være til hjælp i denne udfordrende situation. 
 
Med venlig hilsen, 
 
 
Carsten Bo Pedersen 
Group Managing Director hos Vikan 
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Opdateret 3. april 2020 
 
 
Opdatering vedr. COVID-19 og dens indvirkning på vores forretning 
 
Til alle vores forretningspartnere, 
 
Varigheden og den fulde indvirkning af COVID-19 krisen er fortsat umulig at forudsige. Da 
situationen ændrer sig dagligt, er vi i tæt dialog med vores kunder, leverandører og bru-
gere af vores produkter.    
 
Vi vil gerne forsikre jer om, at alle vores produkter og services fortsat er tilgængelige for alle 
vores kunder. 
 
I en række lande hvor dele af erhvervslivet er nedlukket er vi blevet klassificeret som ”sam-
fundsvigtig”, og derfor er vores produkter og services også tilgængelige i disse markeder.   
 
Rengøring har aldrig været mere vigtigt, og vi er dybt engagerede i at levere professionelle 
rengøringsredskaber for at hjælpe rengøringspersonale til at gøre deres arbejde effektivt.   
 
Det er klart, at vi prioriterer vores medarbejderes helbred og velbefindende ved at følge 
Verdenssundhedsorganisationen WHOs vejledninger om sundhed, og vi opfordrer alle til at 
gøre det samme.  
 
Vi vil sørge for at give vores kunder opdateringer rettidigt, hvis situationen ændrer sig.  
 
Med venlig hilsen, 
 
Carsten Bo Pedersen 
Group Managing Director hos Vikan 
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                 19-03-2020 
 
Vedrørende: COVID-19 Vikans forholdsregler og opdatering 

 
 
Til alle vores forretningspartnere, 
 
I løbet af denne stadigt skiftende og udviklende tid med COVID-19 er sundheden og  
sikkerheden for vores ansatte, kunder og brugere af vores produkter vores højeste  
prioritet. 
 
Da situationen ændrer sig dagligt, vil vi gerne sikre os, at vores forretningspartnere og 
kunder kender de forholdsregler, vi tager. 
 
På dette tidspunkt er ingen medarbejdere i Vikan-gruppen testet positivt for COVID-19. 
 
Ud over de forholdsregler, der er skitseret af WHO, såsom udvidede personlige  
hygiejne-foranstaltninger, herunder håndvask og sanering, har Vikan truffet følgende 
forholdsregler og handlinger, alt for at begrænse risikoen for en mulig kontaminering af 
COVID-19: 
 

• Produktions- og lagerfaciliteterne er blevet isoleret fra administrationen og andre  
• eksterne parter for at begrænse mængden af interaktion mellem mennesker 
• Kun forretningskritiske besøgende kan komme ind hos Vikan 
• Ingen kontakt med lastbilchauffører fra eksterne transportfirmaer er tilladt 
• Medarbejdere skal holde to meters afstand mellem hinanden, og følgelig er ingen 

håndtryk, knus og fysisk kontakt tilladt 
• I kantineområder er medarbejderne opdelt i mindre grupper, og al mad er forpak-

ket 
• Alle medarbejdere med COVID-19-symptomer eller medarbejdere, der har rejst i  
• forretning eller fritid til ethvert land i verden i de sidste uger, eller som har et fami-

liemedlem, der har en kritisk helbredstilstand, er sendt hjem med betalt orlov for 
en  
2-ugers karantæneperiode. 

 
På dette tidspunkt følger vi vores produktionsplan. Gennem at køre yderligere og  
udvidede skift i produktionen har vi været i stand til at kompensere for lidt lavere  
personale. Vi undersøger i øjeblikket, hvordan vi kan rekruttere yderligere personale til 
vores produktion uden at øge kontamineringsrisikoen. 
 
Da vores nuværende lagerniveauer dækker 2-3 måneders normalt salg, er vi sikre på, 
at vi kan imødekomme vores kunders krav. Vi er i tæt kontakt med vores leverandører, 
og lige nu ser vi ingen forstyrrelser i Vikan-forsyningskæden. Det mest kritiske på dette 
tidspunkt er vej- og søtransport. Vi vil informere dig, hvis vi ser yderligere forstyrrelser i 
transportsektoren. 
 
 



 

 

 

Vikan A/S 
Rævevej 1 
DK-7800 Skive 
T: +45 96 14 26 10 
F: +45 96 14 26 55 
Visit us at vikan.com 

 
 
Alle vores administrative medarbejdere er sat op til at kunne arbejde hjemmefra. Vi er i 
stand til at komme i kontakt med kunder, leverandører og andre eksterne parter via 
Skype, Whats App og andre videotjenester sammen med normale kundeservicetelefon-
numre og e-mail. 
 
Nogle kunder har spurgt os, om der er nogen risiko for COVID-19 overførsel via Vikan 
produkter. Nylige videnskabelige undersøgelser, der er foretaget af Center for Disease 
Control (CDC), har vist, at overlevelse af COVID-19 på plastoverflader er relativt kort 
(<72 timer). Derfor, ud over de allerede nævnte forholdsregler, frigives ingen af vores 
produkter fra vores lager inden for 72 timer efter produktionen. Vi anbefaler også, at alle 
produkter rengøres og desinficeres inden brug. 
  
Fortæl os venligst, hvis du har et særligt krav til de kommende forsendelser eller andre 
bekymringer eller spørgsmål. 
 
Vi holder dig løbende informeret. 
 
Med venlig hilsen, 
 
 
Carsten Bo Pedersen 
Group Managing Director hos Vikan    
 


