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To vigtige forudsætninger for fødevare- 
sikkerhed og bekæmpelse af COVID-19.

DEBRA SMITH - GLOBAL HYGIENE SPECIALIST, VIKAN A/S

Restauranter, barer, caféer, cateringfirmaer og 
leverandører af fødevaretjenester er nogle af dem, 
der har været hårdest ramt af den aktuelle globale 
COVID-19-pandemi. Mange har været tvunget til 
at lukke deres aktiviteter og afventer nu yderligere 
information om, hvornår og hvordan de skal genåbne. 

Når de gør det, vil der være mange ting at tage hensyn 
til, bl.a. hvordan man beskytter fødevaresikkerheden 
og bekæmper COVID-19 i forhold til både 
medarbejdere og kunder.

Aktuelle love og vejledninger 
Fødevarevirksomheder har adgang til følgende 
vigtige love og vejledninger om fødevaresikkerhed og 
bekæmpelse af COVID-19.

Lovgivning
• Fødevaresikkerhed
 o Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)  

 nr. 178/2002 om fødevaresikkerhed
 o Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)  

 nr. 852/2004 om fødevarehygiejne og

 
 o Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)  

 nr. 1169/2011 om kontrol med allergener.
• Covid-19
 o UK lovgivning om sundhedsbeskyttelse
  (Coronavirus)
  
Note: Regler vedrørende Covid-19 kontrol er under
kontinuerlig udvikling. Vejledninger i dette white paper
er bla. baseret på retningslinjer fra UK. Find al
information fra de danske myndigheder via 
www.coronasmitte.dk.

Vejledninger 
• Fødevaresikkerhed
 o Fødevaresikkerhed vejledning UK
• Covid-19
 o WHO vejledning til fødevarevirksomheder 

o WHO vejledning til hoteller 
o ECDC rengøringsvejledning 
o UK regerings vejledning til fødevarevirksomheder 1 
o UK regerings vejledning til fødevarevirksomheder 2 
o UK FSS vejledning til fødevarevirksomheder 
o UK vejledning til hotel- og restaurationsbranchen

 o UK CIEH vejledning til takeaway/fødevarelevering 

To vigtige forudsætninger for fødevaresikkerhed 
og bekæmpelse af COVID-19.
Mange fødevarevirksomheder er fortrolige med 
kontrol med fødevaresikkerheden gennem brug 
af egenkontrol samt et system til forvaltning af 
fødevaresikkerheden1 (FSMS). 
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FSMS-systemet er baseret på anvendelsen af 
HACCP-principper (Hazard Analysis and Critical 
Control Point),2 som igen understøttes af nødvendige 
programmer om god hygiejnepraksis3. Det omfatter 
både personlig hygiejne, og rengøring og desinfektion.

Når det drejer sig om bekæmpelse af COVID-19, er 
der et begrænset antal muligheder, som kan rangeres 
efter deres indvirkning på infektionsrisikoen4:
1.    Undgå enhver personlig kontakt.
2.    Helbredsovervågning og eksklusion, social afstand,
    personlig hygiejne og rengøring på arbejdspladsen.
3.   Brug af personlige værnemidler.
4.   Udluftning på arbejdspladsen.

I kundevendte forretningsområder er det ikke en 
realistisk mulighed at undgå enhver personlig kontakt. 
Effekten af at bruge personlige værnemidler og 
udluftning på arbejdspladsen er minimal sammenlignet 
med kontrollerne under punkt 2. Heldigvis er to af disse 
kontroller, nemlig personlig hygiejne og rengøring (og 
desinfektion) på arbejdspladsen, udbredte både inden 
for fødevaresikkerhed og bekæmpelse af COVID-19.

Personlig hygiejne

Helbredsstatus
I forhold til fødevaresikkerhed gælder det, at 
fødevarevirksomheder ikke må tillade håndtering af 
fødevarer eller adgang til områder, hvor der håndteres 
fødevarer, for personer, som:
• lider af eller er bærere af en sygdom, som kan 

overføres gennem fødevarer
• har inficerede sår, hudinfektioner eller 

forkølelsessår
•  har diarré.
 
Medarbejderne, der har disse lidelser, skal straks 
informere deres ledere.

Medarbejdere, som lider af diarré eller opkast, må 
ikke vende tilbage til arbejdet, før de har været 
symptomfri i 48 timer.

I forhold til bekæmpelse af COVID-19 er det vigtigt, at 
både arbejdsgivere og personale er opmærksomme 
på følgende fire symptomer, som er typiske for 
COVID-19: 
• Feber
• Hoste
• Trykken for brystet/åndenød 
• Muskelsmerter og træthed.

Medarbejdere med symptomer på COVID-19 må ikke 
gå på arbejde, men skal følge regeringens anvisning 
om at blive hjemme. De skal melde sig syge via telefon 
eller e-mail og ikke dukke op på arbejdspladsen.

Hvis nogen på arbejdspladsen begynder at udvise 
symptomer på COVID-19, skal de sendes hjem. 

Hvis en medarbejder har hjulpet en anden person, 
som har haft symptomer på COVID-19, er det ikke 
nødvendigt at sende vedkommende hjem, medmindre 
han eller hun selv begynder at udvikle symptomer. 

Det er ikke nødvendigt at lukke virksomheden eller 
arbejdspladsen eller at sende medarbejderne hjem.

Fødevarevirksomheder bør derfor overveje at medtage 
COVID-19-relaterede helbredstjek i deres sædvanlige 
helbredstjek i forhold til fødevaresikkerheden, dvs.
- Helbredstjek/-erklæring før tilbagevenden til arbejdet
- Løbende helbredserklæringer efter tilbagevenden til  
 arbejdet
- Test på arbejdspladsen for højrisikomedarbejdere
- Arbejdsprotokoller til registrering af oplysninger for  
 personer, der udvikler symptomer
- Helbredserklæringer for besøgende/leverandører.

Fødevarevirksomheder, der er tilgængelige for 
offentligheden, skal også have skiltning, hvor kunderne 
bliver bedt om ikke at gå ind, hvis de har symptomer på 
COVID-19. De skal også have hånddesinfektionspunkter 
ved indgangen med et skilt, hvor de besøgende bliver 
bedt om at afspritte hænderne.
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Hygiejneforanstaltninger
For at beskytte fødevarer mod forurening med mikro- 
organismer og fremmedlegemer skal alle, der arbejder 
med fødevarehåndtering, opretholde et højt niveau af 
personlig hygiejne. De skal bære passende beskyttelses-
beklædning, de må ikke røre ved deres ansigt eller 
hår, ryge, spytte, nyse, spise eller tygge tyggegummi, 
og de skal vaske hænderne regelmæssigt. 

Coronavirus overføres primært gennem indånding af 
aerosoler og små dråber, der dannes, når en smittet 
person hoster eller nyser.4 Et enkelt nys kan indeholde 
op til 40.000 dråber5.

Forholdsregler for hoste og nys anvendes allerede i 
fødevareindustrien af hensyn til fødevaresikkerheden. 
De samme forholdsregler kan anvendes til bekæmpelse 
af COVID-19. Mind personalet om at
• hoste og nyse i albuen
• holde sig for munden med hånden og vaske 

hænder umiddelbart efter.
• hoste ind i en lommelet eller serviet og smide den 

væk umiddelbart efter brug.

Tilsvarende er håndvask  en veletableret praksis af
hensyn til fødevaresikkerheden. I forhold til bekæmp-
else af COVID-19 kan det være nødvendigt at vaske,
tørre og/eller desinficere hænderne oftere. Vask hænder
• når du tager hjemmefra
• når du ankommer til arbejdspladsen
• mellem hver proces 
• når du kommer ind i køkkenet

• før du håndterer spiseklare fødevarer 
• efter håndtering af rå fødevarer 
• efter afrydning af borde 
• efter berøring af genstande, som gæster kan  

have forurenet 
• efter berøring af flader med håndkontakt, f.eks. 

gelændere og dørhåndtag 
• efter ethvert toiletbesøg og ophold ved 

toiletområder 
• efter rengøring 
• efter rengøring af hotelværelser og berøring af 

sengetøj og håndklæder
• efter håndtering af vasketøj
• før og efter rygning af både tobak og e-cigaretter 
• efter håndtering af affald eller genbrugsmateriale 
• efter håndtering af penge 
• efter åbning af emballage og dekantering 
• efter fjernelse af handsker og inden der tages nye 

handsker på
• ethvert andet tidspunkt, hvor der er risiko for 

kontaminering af hænderne.

Overvej derudover også 
• at installere yderligere håndhygiejnestationer, 

særligt ved ind- og udgange.
• at indføre en politik om brug af engangshandsker. 

Der skal tages nøje højde for, hvornår handskerne 
anvendes og tages af, så handskerne ikke i sig 
selv kan udgøre en smitterisiko. 

• at bruge hånddesinfektionsmiddel eller -klude. 
Hånddesinfektionsmiddel og klude skal have 
et alkoholindhold på mindst 60 % og må kun 
anvendes, hvis der er begrænset adgang til 
håndvask, f.eks. for fragtmænd.

• at bede gæsterne om at desinficere hænderne 
med desinfektionsgel, når de kommer ind i og 
forlader et område, hvor der serveres mad eller 
drikkevarer.

• Undgå at berøre overflader.
• Undlad at dele udstyr.
• Sørg for uddannelse og information for at sikre, 

at reglerne følges, og understreg budskabet ved 
hjælp af skiltning.

Rengøring og desinfektion

Foto: James Gathany
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Fødevaresikkerhed
Rengøring og desinfektion er en afgørende del af 
enhver fødevarevirksomheds system til forvaltning 
af fødevaresikkerheden. God rengørings- og 
desinfektionspraksis 
• fjerner skadelige mikroorganismer (patogene 

bakterier) og bidrager til at forebygge 
madforgiftning

• forebygger skadedyrsangreb fra eksempelvis 
mus, rotter, insekter og fugle

• fjerner madrester, som tiltrækker skadedyr og kan 
forurene andre fødevarer

• mindsker risikoen for krydskontaminering med 
patogene bakterier eksempelvis fra rå til tilberedte 
fødevarer  

• mindsker risikoen for krydskontaminering med 
allergener, f.eks. nødder og kerner

• mindsker risikoen for fysisk krydskontaminering 
fra eksempelvis hår eller emballagemateriale  

• mindsker risikoen for ulykker, f.eks. glideulykker 

på grund af spild og affald 
• hjælper med at overholde regler og standarder for 

fødevaresikkerhed og hygiejne og 
• skaber et behageligt arbejdsmiljø. 

Manglende eller utilstrækkelig rengøring og 
desinfektion kan påføre forbrugerne sygdomme, 
som i værste fald kan være dødbringende og have 
store negative konsekvenser for den ansvarlige 
fødevarevirksomhed. 

Covid-19 kontrol
God rengørings- og desinfektionspraksis kan også 
styrke bekæmpelsen af COVID-19. Aerosoler og 
dråber, der dannes, når en person, der er smittet 
med COVID-19, hoster eller nyser, kan lande på 
de omkringliggende overflader. Derefter kan virus 
også overføres ved, at en person først berører 
den kontaminerede genstand og dernæst berører 
slimhinderne i mund, næse eller øjne4. 
Laboratorieundersøgelser har vist, at SARS-CoV-2 

Brug af handsker og hånddesinfektionsmidler/servietter bør ikke erstatte god håndvask og tørring.
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(specifikt) kan overleve6 på overflader i 2-3 dage. 
Levedygtigheden for enhver virus i omgivelserne 
afhænger dog af mange ting, herunder hvilken type 
overflade de findes på, temperaturen, den relative 
luftfugtighed, forekomsten af organisk materiale, 
f.eks. i form af fødevarer, biologiske væsker og 
biofilm, samt den specifikke virusstamme. 

Vira kan heldigvis fjernes fra overflader med god 
rengøring, og kappeklædte vira såsom SARS-
CoV-2 er blandt de vira, der er mindst resistente 
over for desinfektion. Mange desinfektionsmidlers 
inaktiverende virkning opnås inden for få 
minutter7,8,Bilag.

Derfor bør man fortsætte den sædvanlige rutine- 
mæssige rengøring og desinfektion med eksisterende 
procedurer, kemikalier og rengøringsudstyr, men 
med enkelte yderligere foranstaltninger.

Rengøring 
For at minimere risikoen for virusophobning og 
-overførsel skal du:
• vælge rengøringsmetoder, der maksimerer 

fjernelsen af virus og minimerer dens spredning.
• Vælg rengøringsudstyr/materialer/personlige 

værnemidler til engangsbrug eller 
• med et hygiejnisk design, som er nemt at rengøre 

og vedligeholde. 
• Rengør genanvendeligt rengøringsudstyr og 

personlige værnemidler før første brug.
• Rengør overflader inden desinfektion ved hjælp af 

enten vådrengøring med vand og rengøringsmiddel, 
skrubning eller aftørring eller tørrengøring med en 
børste, skraber, klud eller støvsuger.

Mikrofiberudstyr til rengøring
Mikrofibre har vist sig at være effektive til at fjerne 
bakterier og vira fra overflader9,10 via elektrostatisk 
tiltrækning (ved tør rengøring) eller kapillærvirkning 
(ved fugtig rengøring). 

Det er sandsynligt, at mikrofibre (til fler- og 
engangsbrug) brugt fugtigt eller tørt uden kemiske 
desinfektionsmidler kan fjerne virus fra overfladen, 
men ikke gøre det inaktivt. Vikan anbefaler derfor:

• Engangsmikrofiberudstyr: Brug en separat 
engangsmikrofiberklud eller -moppe til hver ny 
overflade, der rengøres, og bortskaf kluden/
moppen straks efter brug.

• Genanvendeligt mikrofiberudstyr: Skift kluden/
moppen hyppigt, og vask den hver gang efter 
brug ved et vaskeprogram på 15 minutter ved 
mindst 56 oC for at sikre, at virusset slås ihjel,  
før kluden/moppen genbruges.

• Hænder og udstyr, f.eks. moppefremførere, skal 
rengøres og desinficeres grundigt efter brug.
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Desinfektion
Kemisk desinfektion
Mange desinfektionsmidler virker mod coronavira
og inaktiverer dem effektivt i løbet af få minutter.7,8,Bilag 

• Alkoholbaserede produkter (60-85 %)
 Disse produkter opløser virussets beskyttende 

fedtmembran og kan bruges til hurtig desinfektion 
af relativt små overflader, herunder hænderne.  
De kan påføres ved hjælp af en sprayflaske/
dispenser eller med en klud (helst til engangsbrug), 
imprægneret med alkohol. Brug en ny klud til 
desinfektion af hvert enkelt stykke udstyr/hver 
overflade. 

• Natriumhypochlorit/klorin (NaClO: 1.000-5.000 ppm)
 Klorin og andre stærkt oxiderende midler vil også 

nedbryde virussets væsentlige komponenter og 
gøre det inaktivt. Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme 
anbefaler et blandingsforhold på 1:50 for 
almindeligt klorin = 1.000 ppm NaClO. Det kan 
også påføres mindre overflader ved hjælp af en 
sprayflaske eller klud. Ved desinfektion af større 
udstyr og overflader (mindst én gang om dagen) 
kan opløsningen påføres med et større sprøjte-
system eller manuelt med klud eller vaskebørste.

• Pereddikesyre og hydrogenperoxid 
 er også både meget effektive og kan være mere  

hensigtsmæssige til faciliteter, hvor der produceres 
føde- og drikkevarer, da de reducerer risikoen for 
misfarvning af fødevarer forårsaget af klor.

• Hydrogenperoxid i gasform 

 har vist sig at være effektivt mod virus11 og 
kan anvendes til rumdesinfektion. Teknikken 
kan bruges til at reducere mængden af 
mikroorganismer i luften og på overfladerne i 
rummet. Rumdesinfektion kan anvendes som  
en ekstraforanstaltning til normal rengøring  
og desinfektion, men ikke som erstatning.

• Kvarternær ammonium i desinfektionsmidler 
 angriber virussets protein- og lipidstrukturer og 

hæmmer dets infektionsevne.

I Europa og lande, der benytter EN-normerne, 
skal der anvendes et desinfektionsmiddel, der er 
godkendt (delvist godkendt til kappeklædte vira)  
i henhold til DS/EN 14476:2019.

Uanset hvilket desinfektionsmiddel du vælger, skal 
du kontakte kemileverandøren for at få mere at vide 
om den korrekte koncentration, som varierer fra 
middel til middel. I alle tilfælde skal kontakttiden for 
desinfektionsmidlet være tilstrækkelig til, at det kan 
gøre virusset inaktivt, før det skylles af. Kontakttiden 
kan variere fra 30 sekunder til 10 minutter og bør 
bekræftes af kemileverandøren.

Mikrofiber anvendt sammen med et kemisk 
desinfektionsmiddel
Hvis mikrofiberudstyr (til fler- og engangsbrug, 
engangsklude og -mopper) anvendes i kombination 
med et kemisk desinfektionsmiddel til bekæmpelse 
af SARS-CoV-2, bør desinfektionsmidlet være egnet 
til virusbekæmpelse. Midlet kan enten påføres 
direkte på overfladen og derefter aftørres med en 
moppe/klud eller doseres på moppen/kluden. 

Bemærk: 
Mikrofibervirkningen er baseret på mikrofibrenes 
evne til at tiltrække og holde på kontaminering 
gennem elektrostatisk virkning (tør rengøring) og 
kapillærvirkning (fugtig rengøring). Brugen af kemikalier, 
der indeholder sprit, klor og stærke syrer og baser, kan 
muligvis beskadige fibrene og påvirke deres virkning. 

Varmedesinfektion
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Varme (56° C i 15 minutter eller et tilsvarende 
varmeniveau) kan også bruges til at gøre SARS-
coronavirus12 inaktivt. Brug vaske-/skyllevand 
ved >56o C eller dampdesinfektion efter rengøring. 
Småt, vaskbart udstyr og små redskaber kan 
dekontamineres i kommercielle opvaskemaskiner 
eller industriopvaskemaskiner med en vaskecyklus 
på mindst 56o C i 15 minutter.

Vasketøj (herunder genanvendelige 
beskyttelsesbeklædningsdele og rengøringsklude), 
mopper og små rengøringsrekvisitter og -redskaber 
i plast kan også dekontamineres i en vaskemaskine 
med mindst samme programindstillinger. 

Ryst ikke snavset vasketøj, da det kan medføre 
spredning af viruspartikler gennem luften. Rengør 
og desinficer de ting, der anvendes til transport af 
snavset vasketøj/udstyr til vaskemaskinen.

Antimikrobielle overflader
De antimikrobielle stoffer, der bruges til 
imprægnering af overflader og udstyr, kan også 
fungere som beskyttelse mod virusoverførsel, men 
der er endnu ikke udført studier med SARS-CoV-2. 

Antimikrobielle stoffer fungerer godt på relativt 
rene overflader og giver en holdbar antimikrobiel 
virkning. Organisk materiale (f.eks. fødevarer, biofilm, 
biologiske væsker) beskytter imidlertid virusset mod 
det antimikrobielle stof, som har brug for tid (timer) 
til at virke effektivt, og på det tidspunkt kan virusset 
allerede være blevet overført. 
Standardteknikker til rengøring og desinfektion er 

hurtigere og mere effektive, når det gælder om 
at minimere risikoen for virusoverførsel, især for 
kontaktoverflader.

Hvad skal rengøres og desinficeres?
Selvom der ikke er tilfælde af COVID-19 i 
virksomheden, anbefales det at forbedre den 
gældende hygiejnepraksis. Rengør og desinficer  
alle fælles og hyppigt anvendte områder oftere.  
Det omfatter:
• computerarbejdsstationer  
• receptioner
• kasseapparater
• toiletfaciliteter 
• omklædningsrum
• kontorlokaler
• kantiner og 
• køretøjer (rat, geargreb, dørhåndtag).

Vær særlig opmærksom på hyppigere rengøring og 
desinfektion af kontaktpunkter dvs. overflader med 
hyppig berøring. Det omfatter:
• gelændere 
• bakker
• elevatorknapper
• nøglekort
• skubbeplader på døre
• kontakter
• salgsautomater og drikkeautomater
• instrumentpaneler 
• berøringsskærme/IPads
• computertastaturer
• vandhaner
• toiletskyllemekanismer
• rengøringsrekvisitter
• redskaber til tilberedning, servering og håndtering 

af fødevarer 
• Salt- og peberbøtter.

Rengøringspersonalet skal instrueres i
overensstemmelse hermed.  

Chauffører og andet personale, som leverer varer,
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skal forsynes med et desinfektionsmiddel og
papirservietter til rengøring og desinfektion af
genstande som rat, dørhåndtag og mobile
anordninger. Der skal anvendes engangsbeholdere 
og -emballage for at undgå behovet for rengøring 
af eventuelle returvarer. 

Overvej også at rengøre og desinficere personlige
ejendele, f.eks. bilnøgler, mønter, betalingskort,
mobiltelefoner osv. 

Hvornår skal der rengøres og desinficeres?
Det afhænger af risikoen, men følgende rengørings-
og desinfektionsintervaller anbefales:
• punkter med hyppig berøring hvert 15.-30. minut 
• punkter med medium hyppig berøring hver 2. time 

og 
• punkter med lav berøring ved afslutningen på 

hvert skift (~8 timer).

Yderligere rengøring, hvis en person udviser
symptomer på COVID-19.
Hvis en medarbejder, som arbejder med fødevarer,
bliver syg på arbejdspladsen med typiske symptomer
på COVID-19, skal vedkommende isoleres i et
område, hvor der ikke er andre mennesker. 

Alle overflader, som den smittede medarbejder har
berørt, skal rengøres, herunder alle dem, der er
synligt forurenet med kropsvæsker/ åndedrætssekreter,
samt alle potentielt forurenede områder med høj
kontakt, herunder toiletter, dørhåndtag og telefoner. 

Alkoholbaserede desinfektionsmidler og desinfektions-
midler med aktive ingredienser baseret på kvaternære
ammoniumforbindelser og klor har virusdræbende
egenskaber og bør anvendes til desinfektion af
overflader efter omhyggelig rengøring.

Alle medarbejdere skal vaske hænder grundigt i
20 sekunder med sæbe og vand efter enhver
kontakt med personer, som udviser symptomer 
på coronavirus. 

Vedligeholdelse af rengøringsudstyr og

personlige værnemidler
Rengøringsudstyr/-materialer og personlige
værnemidler, der bruges under rengøring, kan selv
blive bærere for overførsel af SARS-CoV-2 smitte.
For at minimere risikoen for virusophobning skal
genanvendeligt udstyr rengøres:
• før første brug
• mellem forskellige medarbejderes brug 
• efter dagens sidste brug. 
• Efterse og udskift med jævne mellemrum.

Yderligere oplysninger om vedligeholdelse af
rengøringsrekvisitter og -redskaber findes her 
Optimering af fødevaresikkerheden gennem god
vedligeholdelse af rengøringsrekvisitter

Dokumentér procedurerne
Dokumentér altid dine beslutninger, så du kan
fremvise dem til en eventuel auditør (uanset om det
er fødevarestyrelsen eller en ekstern auditør, f.eks.
BRC eller et supermarked). 

http://viewer.ipaper.io/vikan/white-papers/cleaning-tool-maintenance/cleaning-tool-maintenance-whitepaper-da-300/#/
http://viewer.ipaper.io/vikan/white-papers/cleaning-tool-maintenance/cleaning-tool-maintenance-whitepaper-da-300/#/
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BILAG:
Oversigt over desinfektionsmidlers effektivitet i forhold til coronavirus

Uddrag af ”Christeyns – Technical Information Briefing on Cleaning and Disinfection regime with regards to Novel Coronavirus” 
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Aktivt stof Koncentration Tid Virucidal effekt         Kilde

Pereddikesyre  0,15 % 5 min Generel virucidal aktivitet (EN14476 – 
   Poliovirus, Adenovirus og Murine Norovirus) [5] 
    

Benzalkoniumchlorid 0,05 – 0,1 % 10 min Aktivitet mod coronavira af animalsk 
   oprindelse. Aktivitet mod SARS-CoV-2 [6,7] 

Didecyldimethyl
ammoniumchlorid  0,0125 % 10 min Aktivitet mod kappeklædte vira [8]

Ethanol 70 % 1-5 min Generel virucidal aktivitet. Aktivitet mod [7,9] 
   SARS-CoV-2
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Hydrogen peroxide 0,5 % 1 min Aktivitet mod human coronavirus 
   (HCov 229E)  [11]

Pereddikesyre 0,01 % 1 min Aktivitet mod kappeklædte vira  [4] 
   (EN14476 – Vaccinia)  
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