
Vikan A/S - Department of Hygiene

W H I T E  PA P E R 

01Copyright © 2020 Vikan A/S · All Rights Reserved 01

Minimera risken för SARS-CoV-2-smit-
ta med hjälp av bra rengörings- och 
desinfektionsrutiner

DEBRA SMITH - GLOBAL HYGIENE SPECIALIST, VIKAN A/S

Vad är SARS-CoV-2?
SARS-CoV-21,2 är en ny coronavirusstam som upp-
täcktes i Wuhan (Kina) 2019. Andra benämningar eller 
beteckningar för viruset är ”nytt coronavirus”, ”covid 19”, 
”2019-nCoV”, ”WN-CoV”, ”HCoV-19 (SARS-2)”. 
SARS är en akronym för ”svår akut respiratorisk 
sjukdom”, och CoV är en förkortning av ”coronavirus”.

Vad är COVID-19?
COVID-19 är den sjukdomen som SARS-CoV-2 leder till.
I den här rapporten använder vi termen ”SARS-
CoV-2” för viruset, och termen ”COVID-19” för själva 
virusinfektionen.

Hur sprids viruset?
Den primära smittvägen för SARS-CoV-2 är genom 
inandning av de ”droppar” som skapas när en smittad 
person hostar eller nyser.

En enda hostning kan generera upp till 3 000 droppar. 
Dropparna kan landa på omgivande människor, tyger 
eller andra ytor. Viruset kan sedan överföras när 
människor nuddar det kontaminerade föremålet och 
sedan rör vid slemhinnorna i näsa, ögon eller mun.
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Enligt Europeiska myndigheten för livsmedels-
säkerhet (Efsa3) finns det för närvarande inga bevis 
för att livsmedel skulle vara en sannolik källa eller 
överföringsväg för COVID-19. Vid tidigare, liknande 
coronavirusutbrott skedde ingen överföring genom 
livsmedelskonsumtion.

Men droppar som skapas när en smittad person 
hostar eller nyser kan hamna på ytan av oförpackade, 
ätklara produkter som frukt, grönsaker och bakverk, 
och på ytor som sådana livsmedel är i kontakt 
med. Virus kan också överföras till produkterna via 
människors händer. Under ett av WHO:s senaste 
webbseminarier om coronavirus föreslogs – som 
försiktighetsåtgärd – 

• att man tvättar eller skalar färsk frukt och färska 
grönsaker innan man äter dem, och att

• bakverk ska förpackas före exponering och 
försäljning.

Om produkterna ska förpackas manuellt måste 
händerna tvättas och torkas av noggrant före 
hanteringen.

SARS-coronavirus inaktiveras lätt av värme. Om 
livsmedel tillagas eller värms upp till en temperatur över 
56 oC i minst 15 minuter (eller termisk motsvarighet) 
förstörs viruset på matens yta med största sannolikhet.

Hur länge är SARS-CoV-2 livskraftigt i miljön?
En aktuell studie4 visar att SARS-CoV-2-viruset 
(specifikt) kan förbli livskraftigt på kartong i upp till 24 
timmar, och i 2–3 dagar på ytor av plast och rostfritt. 
På kopparytor tog det dock ca fyra timmar innan 
viruset var inaktiverat. Hur länge viruset är livskraftigt 
på kläder och hår är ännu inte känt.

Virusets ”överlevnadstid” på olika ytor tros bero på 
flera saker, däribland typen av yta, eventuell förekomst 

av organiskt material (biologiska vätskor, biofilm, 
matrester), temperatur, relativ luftfuktighet och den 
specifika virusstammens egenskaper. 

Hur kan risken för COVID-19-överföring minimeras 
med hjälp av rengöring och desinfektion?
Virus är extremt små (upp till 50 gånger mindre än 
bakterier), icke-levande partiklar som behöver en 
värd (levande cell) för att föröka sig. Att virus är så 
små gör det lättare för dem att överföras till och få 
fäste på olika ytor. Organiskt material, exempelvis 
livsmedel och biologiska vätskor, kan sannolikt 
erbjuda viruset skydd mot desinfektionsmedel 
och antimikrobiella preparat. Genom att följa bra 
rengöringsrutiner kan man lyckligtvis avlägsna virus 
från ytor. Virus med hölje, exempelvis SARS-CoV-2, 
tillhör den grupp av organismer som är svagast och 
har lägst motståndskraft mot desinfektion. Många 
desinfektionsmedel inaktiverar viruset inom några 
minuter.

Det här innebär att de etablerade rengörings- och 
desinfektionsrutinerna – med befintliga metoder, 
kemikalier och rengöringsutrustning – bör fortsätta 
som vanligt, kompletterat av följande extraåtgärder.

Rengöring

Rengöringsmetoder och utrustning
Ytor med synlig smuts bör alltid rengöras före desinfek- 
tion. Rengöring kan utföras

• manuellt, t.ex. 
• våtrengöring: vatten, rengöringsmedel, skura av,  
 torka 
• torrengöring: borstning, skrapning, avtorkning

• mekanisk rengöring, t.ex. 
• våtrengöring: användning av golvskurmaskiner,  
 vattenslang, skum 
• torrengöring: användning av dammsugare osv.
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Använda mikrofiber för rengöring
I princip bör mikrofiber erbjuda ett effektivt sätt att 
avlägsna virus från ytor, och virusen avlägsnas då på 
samma sätt som när bakterier avlägsnas, dvs. genom 
elektrostatisk attraktion (när mikrofiberduken används 
torr) eller kapillärverkan (när den används fuktig). 

Det finns mycket få fullständiga studier5,6 om att 
använda mikrofiber för virusborttagning, och (för när- 
varande) ingen studie som specifikt gäller SARS-
CoV-2. Fuktiga eller torra mikrofiberdukar (både 
återanvändningsbara och i engångsutförande) som 
används utan kemiska desinfektionsmedel, inaktiverar 
sannolikt inte SAR-CoV-2. Vikan rekommenderar 
därför följande:

• Engångsmikrofiber: Använd en separat 
mikrofiberduk eller -moppduk (av engångstyp) för 
varje yta som ska rengöras, och kassera duken/
moppduken efter användningen.

• Återanvändningsbar mikrofiber: Byt ofta och 
tvätta efter användning. Använd en tvättcykel 
som når minst 56 oC i 15 minuter (eller termisk 
motsvarighet), för att säkerställa att viruset 
förstörs inför nästa användning.

• Rengör och desinficera händer och utrustning, 
t.ex. moppstativ, noggrant efter användningen.

Alla rengöringsaktiviteter kan ge upphov till smittsprid-
ning. Välj rätt rengöringsutrustning och använd metoder 
som maximerar borttagning av kontamineringar och 
minimerar risken för smittspridning.the right cleaning 
equipment and method to maximise contamination 
removal and minimise its spread.

Låg risk

Hög risk

Dammsugning

Avtorkning

Sopa
Skrubba

Skrapa

Tryckluft

Spola

Låg risk Hög risk
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Rengöringsutrustning och personlig skyddsutrustning 
som används vid rengöringen kan bli bärare av 
SARS-CoV-2 och därmed bidra till överföring. För att 
minimera risken för detta rekommenderar Vikan

• att återanvändningsbar rengöringsutrustning 
och personlig skyddsutrustning rengörs och 
desinficeras före första användningen och mellan 
varje tillfälle som utrustningen bärs av olika 
användare.

• att man väljer utrustning för engångsbruk, eller 
utrustning som har hygienisk utformning (dvs. är 
lätt att rengöra och desinficera).

• att man omedelbart efter användningen 
kasserar rengöringsutrustning och personlig 
skyddsutrustning av engångsutförande. Exempel 
på sådan utrustning är 
• dukar och moppdukar av engångsutförande,   
 handskar, armskydd, förkläden, skoskydd, 

  hårnät, skäggsnoddar, öronproppar.
 • engångsartiklar som har använts med ett 
  desinfektionsmedel kan utan risk kasseras   

 omedelbart, genom normal avfallshantering. 
  Det kvarvarande desinfektionsmedlet fortsätter  

 att verka och inaktivera viruset.
 • Engångsartiklar som inte används med   

 desinfektionsmedel kan, som försiktighetsåt-  
 gärd, dubbelförpackas och placeras i karantän 

  i 72 timmar innan de bortskaffas genom 
  normal avfallshantering.
•  Regelbunden inspektion av rengöringsutrust-  

 ning och personlig skyddsutrustning, och att   
 utrustningen byts ut om den är trasig/utsliten.

Här finns mer information om att välja rengörings-
redskap med hygienisk utformning, och om underhåll 
av rengöringsredskap:

• http://viewer.ipaper.io/vikan/food-safety-
information/ultra-hygiene/ultra-hygiene-
advertorial-en-300/#/

• http://viewer.ipaper.io/vikan/white-papers/
cleaning-tool-maintenance/cleaning-tool-
maintenance-whitepaper-se-300/#/

Desinfektion

Kemisk desinfektion
Många desinfektionsmedel är effektiva mot 
coronavirus7,8 och inaktiverar viruset inom några 
minuter. För närvarande rekommenderar WHO 
följande medel för miljödesinfektion i samband med 
SARS-CoV-2 i vårdinrättningar9:

• 70 % etylalkohol för att desinficera återanvändbar 
utrustning mellan användningarna.

• 0,5-procentig natriumhypoklorit (motsvarande 
 5 000 ppm) för desinfektion av ytor som vidrörs ofta.

Befinner du dig i USA eller andra länder där man 
följer US-EPA:s riktlinjer, besök https://www.epa.
gov/pesticide-registeration/list-n-disinfectants-use-
against-sars-cov-2 och använd ditt EPA-nummer för 
att få information om lämpliga desinfektionsmedel.

I Europa och länder som följer EN-normerna 
ska du använda desinfektionsmedel som har ett 
godkännande (eller partiellt godkännande, för 
höljevirus) enligt EN 14476, EN 1276 eller EN 13697.

Bra källor till information om rengöring och desinfektion 
av andra typer av miljöer finns här:

• https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/
documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-
environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
prepare/cleaning-disinfection.html

WHO håller för närvarande på att utforma SARS-
CoV-2-relaterade riktlinjer för livsmedelsindustrin. 

http://viewer.ipaper.io/vikan/food-safety-information/ultra-hygiene/ultra-hygiene-advertorial-en-300/#/
http://viewer.ipaper.io/vikan/food-safety-information/ultra-hygiene/ultra-hygiene-advertorial-en-300/#/
http://viewer.ipaper.io/vikan/food-safety-information/ultra-hygiene/ultra-hygiene-advertorial-en-300/#/
http://viewer.ipaper.io/vikan/white-papers/cleaning-tool-maintenance/cleaning-tool-maintenance-whitepaper-se-300/#/
http://viewer.ipaper.io/vikan/white-papers/cleaning-tool-maintenance/cleaning-tool-maintenance-whitepaper-se-300/#/
http://viewer.ipaper.io/vikan/white-papers/cleaning-tool-maintenance/cleaning-tool-maintenance-whitepaper-se-300/#/
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html
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Riktlinjerna blir tillgängliga på www.who.int så snart 
arbetet är slutfört.

Alkoholdesinfektionsmedel (60–85 %) kan användas 
för snabb desinfektion av relativt små ytor, och kan 
appliceras med hjälp av en sprayflaska eller med 
en rengöringsduk (helst för engångsbruk) ordentligt 
fuktad med alkoholen. Använd en ny rengöringsduk 
för varje utrustning/yta som ska desinficeras.

Även natriumhypokloritlösningar (1 000–5 000 
ppm) kan appliceras på små ytor med hjälp av en 
sprayflaska eller en rengöringsduk. För desinfektion 
av större utrustning och ytor (minst en gång om 
dagen) kan lösningen appliceras med hjälp av ett 
större spraysystem, eller med en rengöringsduk 
eller tvättborste. Oavsett appliceringsmetod bör 
hypokloritlösningen lämnas att verka på utrust-
ningen/ytan under en *lämplig period före avsköljning.

I anläggningar för livsmedels- och dryckesproduktion 
föreslås – på grund av utrustningens material och 
anläggningens egenskaper - hypokloritkoncentra-
tioner på omkring 1 000 ppm, liksom användning 
av perättiksyra. Detta minskar risken för 
materialkorrosion produktmissfärgningar.

Kontakta leverantören för att kontrollera 
desinfektionsmedlets kontakttid. Kontakttiden måste 
vara så lång att viruset inaktiveras*.

Helrumsdesinfektion innebär att använda en fin  
ånga (vätskedimma) av flytande desinfektionsmedel 
eller biocidgas för att desinficera ett helt rum. 
Tekniken kan användas för att minska mängden 
mikroorganismer i luften och på ytor. 
Helrums-desinfektion kan användas utöver normala 
rengörings- och desinfektionsrutiner, men bör inte 
ersätta dem.

Inte alla desinfektionsmedel är lämpliga för 
helrumsdesinfektion med dimma (tabell 1), inte 
heller bland dem som WHO rekommenderar för att 
begränsa SARS-CoV-2.

Tabell 1: Desinfektionskemikalier som är lämpliga för 
helrumsdimma

Väteperoxid och ozon, som båda kan användas för 
helrumsdesinfektion med gas, är effektiva mot virus, 
inklusive SARS coronavirus7,8. 

Använda mikrofiber för att applicera kemiska 
desinfektionsmedel
Om mikrofiber (återanvändbar eller dukar/moppar 
av engångstyp) används i kombination med ett 
kemiskt desinfektionsmedel mot SARS-CoV-2, 
bör desinfektionsmedlet vara effektivt mot virus. 
Desinfektionsmedlet kan appliceras direkt på ytan 
och sedan torkas av med en mopp/rengöringsduk, 
eller så kan medlet doseras på moppen/
rengöringsduken.

Desinfektionsmedel Lämplighet för dimma

QAC

Amfolyter

Biguanid

Jodofor

PAA

Alkohol

Klor

Ja

Ja

Ja

Delvis

Delvis

Nej

Nej

Courstesy of CampdenBRI
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Obs! Mikrofiberdukens effektivitet beror på 
mikrofibrernas förmåga att dra till sig och hålla kvar 
kontamineringar genom

elektrostatisk verkan (när duken är torr) eller 
kapillärverkan (när duken är fuktig). Användning av 
kemikalier som innehåller alkohol, klor och starka 
syror eller alkalier kan skada fibrerna och påverka 
deras funktion.

Termisk desinfektion
SARS-coronavirus kan också dödas med hjälp 
av värme på 56°C10. Använd tvätt-/sköljvatten 
med minst 56oC temperatur för rengöring och 
desinfektion, och utför ångdesinfektion efter 
rengöring. Liten, tvättbar utrustning och små 
redskap kan saneras med hjälp av en industri- eller 
hushållsdiskmaskin, där diskcykeln når minst 56oC 
i minst 15 minuter (eller termisk motsvarighet).
Textilier (inklusive skyddskläder och rengöringsdukar) 
och små tvättbara rengöringsredskap kan också 
saneras i tvättmaskin med de nyligen nämnda 
cykelinställningarna.

Ultraviolett desinfektion
Kortvågigt UVC-ljus har visat sig kunna inaktivera 
virus men ännu har inga studier utförts för SARS-
CoV-2.

Antimikrobiella ytor och produkter
De antimikrobiella medel som vissa ytskikt och 
produkter impregneras med kan också skydda mot 
virusöverföring, men inga studier har ännu utförts 
för SARS-CoV-2. Antimikrobiella medel för ytskikt 
fungerar bra på relativt rena ytor, men organiskt 
material (t.ex. livsmedel, biofilm, biologiska vätskor) 
skyddar viruset mot medlet. För att fungera effektivt 
måste medlet ges tid att verka (timmar), och 
under den tiden kan viruset hinna överföras. De 
vanligare rengörings- och desinfektionsmetoderna 

går snabbare och fungerar bättre när det gäller att 
minimera risken för virusöverföring, i synnerhet för 
ytor som vidrörs ofta.

Vad kan du mer göra?
Enligt den senaste forskningen kan SARS-
CoV-2-viruset överleva 2–3 dagar på olika ytor. 
Därför rekommenderas frekvent rengöring och 
desinfektion av ytor som vidrörs ofta, exempelvis 
dörrhandtag, ledstänger, dörröppnare, vändkors, 
handtag på vagnar och hinkar, vattenkranar, slangar, 
rengöringsredskap. Helst ska ytan rengöras efter 
varje gång som en person har nuddat den. Den 
här typen av rengöring och desinfektion bör också 
utföras för ytor i miljöer där livsmedel inte hanteras, 
såsom i toalettutrymmen, omklädningsrum, kontor, 
matsalar och fordon.

 

Om en person diagnostiseras med COVID-19, kan 
det vara lämpligt att dessutom sanera alla ytor som 
personen kan ha kommit i kontakt med.

Därutöver rekommenderas frekventa 
handhygienrutiner (med tvättning, torkning, 
användning av lämpligt handdesinfektionsmedel 
och handdesinfektion i form av våtservett osv.). 
En lämplig handhygienrutin beskrivs i bilaga 1. 
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Lämpliga handdesinfektionsmedel innehåller minst 
60 % alkohol.

Företag och privatpersoner kanske vill införa rutiner 
för användning av engångshandskar. I så fall måste 
man vara noggrann med att särskilja nya och 
förbrukade handskar, så att dessa inte blir en möjlig 
överföringsväg för virus.

Handskar och handdesinfektion/våtservetter bör inte 
ersätta rutiner för handtvätt och handtorkning.

Alla bör vara medvetna om hur de själva kan 
orsaka spridning av COVID-19, och om de 
försiktighetsåtgärder (rekommenderade av 
WHO11) som var och en bör vidta för att minimera 
spridningen:

• tvätta händerna regelbundet
• täcka för munnen och näsan vid hosta och 

nysningar
• undvika nära kontakt (inte närmare än 2 meter) 

med personer som hostar och nyser

Var och en måste också förstå vilka smittkällorna är, dvs.

• droppar från hosta och nysningar
• ytor

och hur överföring kan ske, dvs.

• genom inandning av viruspartiklar inneslutna i 
droppar

• genom att viruspartiklar från hosta, nysningar och 
ytor överförs till händerna

• genom att viruspartiklarna överförs från händer till 
slemhinnor (näsa, mun, ögon)

• och sedan från händerna tillbaka till olika ytor.

Följ råd från betrodda källor, däribland WHO
(https://www.who.int/), och statliga myndigheter. 
Till exempel har den brittiska regeringen nyligen 
publicerat följande riktlinjer för livsmedelsindustrin:
https://www.gov.uk/government/publications/covid-
19-guidance-for-food-businesses/ 
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