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Uppdatering 22 maj 2020 
 
 
Till alla våra affärspartners, 
 
 

På Vikan är vi fokuserade att göra vår del för att komma igenom denna svåra tid och att 
begränsa spridningen av denna sjukdom genom att tillhandahålla rengöringsredskap och 
expertis som hjälper till att hålla livsmedelsproduktioner och andra hygienkänsliga miljöer 
rena och säkra. Detta för att skydda våra kunders verksamhet och deras anställda. 
 

Vi har åter börjat besöka kunder, anställda kommer gradvis tillbaka till våra kontor medan 
vissa fortsätter att arbeta hemifrån. Vi har strikta försiktighetsåtgärder för anställda som 
återvänder till våra kontor eller besöker kunder. Vi har även ökat frekvensen för städning 
och personlig hygien, genomfört sociala distansåtgärder och andra försiktighetsåtgärder 
för att skydda våra anställda. 
 

De försiktighetsåtgärder vi har infört har visat sig vara effektiva, men vi kommer att fortsätta 
att övervaka och justera dem vid behov. Vi kommer även att fortsätta arbeta nära med 
våra distributörer och kunder för att stödja dem, precis som vi har gjort i mer än 120 år. 
 
För mer information om professionella rengöringsredskap och hur vi kan hjälpa till att hålla 
hygienkänsliga miljöer rena och säkra, besök www.vikan.com. På vår webbplats hittar du 
även white-paper från vår globala hygienspecialist, Debra Smith, i ämnet "Minimera risken 
för överföring av SARS-CoV-2 genom bra rengörings- och desinfektionsmetoder” samt 
andra fakta om viruset. 
 
Tveka inte att kontakta oss om vi kan vara till hjälp i denna utmanande situation. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Carsten Bo Pedersen 
Group Managing Director, Vikan 
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Uppdaterad 3 april 2020 
 
 
Uppdatering angående: COVID-19 affärspåverkan 
 
 
Till alla våra affärspartners, 
 
Varaktigheten och den fulla effekten av COVID-19-krisen är fortsatt omöjlig att förut-
säga. Då situation förändras dagligen, är vi i nära dialog med våra kunder, leverantörer 
och användare av våra produkter. 
Vi vill försäkra er om att alla våra produkter och tjänster fortfarande finns tillgängliga för 
er. 
I ett antal länder där delar av affärsverksamheter är nedstängda har vi ansetts ha en 
viktig funktion och därför finns våra produkter och tjänster tillgängliga även på dessa 
marknader. 
 
Rengöring har aldrig varit viktigare, och vi är djupt engagerade i att fortsätta tillhan-
dahålla  professionella rengöringsredskap för att hjälpa städare att utföra sina jobb ef-
fektivt. 
 
Naturligtvis fortsätter vi att prioritera våra anställdas hälsa och välbefinnande genom att 
följa WHO: s hälsoriktlinjer och vi uppmuntrar alla att göra detsamma. 
Vi kommer att ge våra kunder uppdateringar löpande om villkoren ändras. 
 
 
Vänlig hälsning, 
Carsten Bo Pedersen 
Group Managing Director, Vikan 
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19 mars 2020 
 
Angående: COVID-19 Vikan försiktighetsåtgärder och uppdatering  
 
Till alla våra affärspartners, 
 
Under denna ständigt föränderliga tid påverkad av COVID-19 är vår hälsa och säkerhet 
för våra anställda, kunder och användare av våra produkter vår högsta prioritet. 
 
Eftersom situationen förändras dagligen vill vi säkerställa att våra affärspartners och 
kunder vet vilka försiktighetsåtgärder vi vidtar. 
 
Vid denna tidpunkt har ingen anställd inom Vikan-gruppen testats positivt för COVID-19. 
 
 
Förutom de försiktighetsåtgärder som WHO har utfärdat, såsom utökade personliga  
hygienåtgärder, inklusive handtvätt och sanering, har Vikan vidtagit följande åtgärder för  
att begränsa risken för eventuell smitta av COVID-19: 
 

• Produktions- och lageranläggningen har isolerats från administrationen och 
andra  
externa parter för att begränsa mängden interaktion mellan människor 
 

• Endast kritiska besök får tillträde 
 

• Ingen fysisk kontakt med lastbilschaufförer från externa transportföretag är tillå-
ten 

 
• Anställda måste hålla minst två meters avstånd mellan varandra och handskak-

ningar, kramar och fysisk kontakt är ej tillåtet 
 

• I restaurangen delas de anställda upp i mindre grupper och all mat är förpackad 
 

• Alla anställda med COVID-19-symtom eller anställda som har haft affärs- / fritids-
resor till något land i världen under de senaste veckorna, eller som har en famil-
jemedlem som har ett kritiskt hälsotillstånd har skickats hem med betald ledighet 
för en 2-veckors  
karantänperiod 

  
Vid denna tidpunkt följer vi vår produktionsplan. Genom utökade skift i produktionen har 
vi kunnat kompensera för något lägre bemanning. Vi undersöker för närvarande hur vi 
kan  
rekrytera ytterligare personal till vår produktion utan att öka smittorisken. 
 
Eftersom våra nuvarande lagernivåer täcker 2-3 månaders normal försäljning är vi säkra 
på att vi kan uppfylla våra kunders krav. 
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Vi har nära kontakt med våra leverantörer och just nu ser vi ingen störning i Vikans le-
verantörskedja. Det mest kritiska just nu är väg- och sjötransporter. Vi kommer att infor-
mera dig om vi ser kommande störningar i transportsektorn. 
 
Alla våra administrativa anställda har ställt om till att arbeta hemifrån. Vi finns tillgäng-
liga och har löpande kontakt med kunder, leverantörer och andra externa parter via 
Skype, Whats App eller andra videotjänster, utöver vanliga kundservicetelefonnummer 
och e-post. 
 
Vissa kunder har frågat oss om det finns någon risk för överföring av COVID-19 via Vi-
kan- 
produkter. Nya vetenskapliga studier, utförda av Center for Disease Control (CDC), har  
visat att överlevnad av COVID-19 på plastytor är relativt kort (<72 timmar).  
Följaktligen kommer, utöver de ovan nämnda försiktighetsåtgärderna, ingen av våra 
produkter att släppas från vårt lager inom 72 timmar efter produktion. Vi rekommenderar 
också att alla produkter rengörs och desinficeras före användning. 
 
 
 
 
 
 
Vänligen meddela oss om du har några speciella krav för kommande leveranser eller 
andra  
problem eller frågor. 
 
 
Vi kommer att hålla dig löpande informerad. 
 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
 
Carsten Bo Pedersen 
Group VD på Vikan 
 


