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Två förutsättningar för livsmedelssäkerhet 
och begränsning av covid-19.

DEBRA SMITH - GLOBAL HYGIENE SPECIALIST, VIKAN A/S

Restauranger, barer, kaféer, cateringfirmor och 
livsmedelsleverantörer  tillhör dem som har drabbats 
hårdast av den globala coronapandemin. Många har 
tvingats stänga ner verksamheten och inväntar nu 
ytterligare råd om när och hur de ska öppna igen. 

När de gör det kommer det att finnas många saker 
att fundera över, till exempel hur man ska säkerställa 
livsmedelssäkerhet och begränsa risker relaterade till 
covid-19 för både personal och kunder.

Aktuell lagstiftning och vägledning 
Livsmedelsföretag måste ta hänsyn till följande 
regler och riktlinjer gällande livsmedelssäkerhet och 
begränsning av covid-19. 

Förordningar
• Livsmedelssäkerhet
 o EG-förordning nr 178/2002 – livsmedelssäkerhet
 o EG-förordning nr 852/2004 – livsmedelshygien
 o EG-förordning 1169/2011 – allergenkontroll

• Covid-19
 o Förordning om hälsoskydd gällande Coronavirus
  
Notat: Framtagande av nya förordningar pågår gällande
kontroll av Covid-19. Följ myndigheters riktlinjer för
uppdateringar. I följande text ingår bl.a. riktlinjer från
United Kingdom, vi uppmanar att hålla sig informerad
om vilka riktlinjer som gäller i det egna landet.

Riktlinjer 
• Livsmedelssäkerhet
 o Livsmedelssäkerhet riktlinjer

• Covid-19
 o WHO riktlinjer till livsmedelsverksamheter 

o WHO riktlinjer till hotell 
o ECDC riktlinjer till rengöring 
o United Kingdom riktlinjer till livsmedelsindustrin 1 
o United Kingdom riktlinjer till livsmedelsindustrin 2 
o United Kingdom FSS riktlinjer till    
 livsmedelsindustrin 
o United Kingdom riktlinjer till hotell -och   
 restaurangverksamheter

 o United Kingdom riktlinjer till takeaway/  
 matleveranser 

Två förutsättningar för livsmedelssäkerhet och 
begränsning av covid-19.
Många livsmedelsföretag har fått god kännedom om 
att säkerställa livsmedelssäkerhet genom att använda 
ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet1 (FSMS, 
food safety management system). 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002R0178
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:en:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:EN:PDF
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/129/contents/made
https://www.food.gov.uk/business-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/disinfection-environments-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-businesses/guidance-for-food-businesses-on-coronavirus-covid-19
https://www.food.gov.uk/business-guidance/reopening-and-adapting-your-food-business-during-covid-19

https://www.food.gov.uk/business-guidance/reopening-and-adapting-your-food-business-during-covid-19
https://www.foodstandards.gov.scot/publications-and-research/publications/covid-19-guidance-for-food-business-operators-and-their-employees

https://www.foodstandards.gov.scot/publications-and-research/publications/covid-19-guidance-for-food-business-operators-and-their-employees
https://www.foodstandards.gov.scot/publications-and-research/publications/covid-19-guidance-for-food-business-operators-and-their-employees
https://view.publitas.com/ukh/coronavirus-advice-for-hotels-and-the-hospitality-industry-25-02-2020/page/1

https://view.publitas.com/ukh/coronavirus-advice-for-hotels-and-the-hospitality-industry-25-02-2020/page/1
https://view.publitas.com/ukh/coronavirus-advice-for-hotels-and-the-hospitality-industry-25-02-2020/page/1
https://www.cieh.org/media/4070/covid-19-food-delivery-and-takeaway-guidance.pdf
https://www.cieh.org/media/4070/covid-19-food-delivery-and-takeaway-guidance.pdf
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FSMS-systemet baseras på HACCP-principerna2 

(faroanalys med kritiska styrpunkter), som i sin 
tur baseras på förutsättningsprogram för goda 
hygienrutiner3. Rutinerna avser personlig hygien samt 
rengöring och desinfektion.

När det gäller begränsning av covid-19 finns ett antal 
alternativ som kan rangordnas utifrån deras betydelse 
för infektionsrisker:
1.    Undvika fysisk kontakt
2.    Hälsokontroller och avstängning; socialt avstånd;  
    personlig hygien; arbetsplatsrengöring
3.    Använda personlig skyddsutrustning
4.    Ventilation på arbetsplatsen

Att helt undvika all fysisk kontakt är inte ett realistiskt 
alternativ för företag med kundkontakt. Att använda 
personlig skyddsutrustning och ventilation i offentliga 
miljöer ger minimal effekt jämfört med åtgärderna 
i punkt 2. Lyckligtvis är två av åtgärderna i punkt 
2 – personlig hygien och arbetsplatsrengöring 
(och desinfektion) – gemensamma för både 
livsmedelssäkerhet och begränsning av covid-19.

Personlig hygien

Hälsostatus
Bland livsmedelsföretag är det etablerat att personer 
som hanterar livsmedel eller befinner sig där 
livsmedelshantering sker, inte får:
• ha, eller ha symptom på någon sjukdom, som 

sannolikt kan överföras via livsmedel
• ha infekterade sår, hudinfektioner eller liknande
•  ha diarré
 
Personer som upplever något av ovanstående 
måste omedelbart meddela sin chef.

Personer som lider av diarré eller kräkningar får inte 
återgå till arbetet förrän det har gått minst 48 timmar 
utan symtom.
Alla arbetsgivare och arbetstagare måste känna till 
de symtom som är kännetecknande för covid-19. 
Symtomen kan delas in i följande 4 huvudgrupper:

•  feber
• hosta
• tryck över bröstet/andfåddhet (dyspné)
• muskelvärk (myalgi) och trötthet

Personer som uppvisar symtom på covid-19 får inte 
befinna sig på arbetet, utan måste stanna hemma 
och i övrigt följa myndigheternas riktlinjer. De får inte 
komma till jobbet, utan måste anmäla sin sjukfrånvaro 
via telefon eller e-post.

En person som börjar uppvisa symtom på covid-19 
måste skickas hem omedelbart. 

Personer som har hjälpt någon som uppvisar covid-19-
symtomen måste inte gå hem från arbetet, såvida de 
inte själva utvecklar symtomen. 

Det är inte nödvändigt att stänga verksamheten eller 
skicka hem personalen.

Livsmedelsföretagens normala hälsorutiner bör alltså 
kompletteras med hälsorutiner relaterade till covid-19:
- Hälsokontroll och hälsodeklaration vid återgång till  
 arbetet
- Regelbundna hälsokontroller och hälsodeklarationer  
 efter att personer har återgått i arbete
- Tester på arbetsplatsen för högriskpersonal
- Utförliga arbetsprotokoll för personer som utvecklar  
 symtom
- Hälsodeklarationer för besökare/entreprenörer

Livsmedelsföretag med verksamhet som är tillgänglig 
för allmänheten ska också använda skyltar som 
uppmanar kunderna att inte komma in i lokalen om 
de uppvisar något av covid-19-symtomen. Sådana 
företag bör också upprätta handdesinfektionsstationer 
vid kundentrén, med tillhörande skyltar som uppmanar 
kunderna till användning.

Hygienåtgärder
För att förhindra att livsmedel kontamineras av 
mikrober och främmande ämnen måste alla som 
arbetar med livsmedelshantering säkerställa höga 
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nivåer av personlig hygien. Man måste bära lämpliga 
skyddskläder, får inte beröra ansiktet eller håret, inte 
röka, spotta, nysa, äta eller tugga tuggummi, och så 
är det viktigt att tvätta händerna ofta. 

Coronavirusets primära överföringsväg är genom 
inandning av små ”droppar”, så kallade aerosoler, 
som skapas när en smittad person hostar eller nyser4 
En enda nysning kan generera upp till 40 000 sådana 
droppar5.

”Goda rutiner kring detta är redan etablerat inom
livsmedelsindustrin. Samma rutiner kan användas
för att begränsa risken för covid-19. Påminn
personalen om att
• täcka för mun och näsa vid hosta och nysningar
• endast hosta i pappersservetter som genast 

kasseras efteråt, eller 
• hosta i armvecket, alternativt 
• täcka för munnen med handen och sedan 

omedelbart tvätta händerna efteråt.

Även handtvätt för livsmedelssäkerhet är en
väletablerad rutin. För att förhindra covid-19
kanske personalen måste tvätta, torka och
eller desinficera händerna ännu oftare. 
Tvätta händerna
• innan du lämnar hemmet
• när du kommer till jobbet
• mellan olika processer 
• innan du går in i köket
• före hantering av färdiglagad mat 

• efter hantering av råa livsmedel 
• efter att du har plockat undan på bordet 
• efter att du har nuddat något som kan ha 

kontaminerats av besökare 
• efter att du har nuddat handkontaktytor som 

ledstänger, dörrhandtag osv. 
• närhelst du har använt toaletten eller befunnit dig i 

toalettutrymmen 
• efter städning/rengöring 
• efter städning av hotellrum och efter att ha nuddat 

sängkläder eller handdukar
• när du har tvättat kläder
• före och efter att du har tagit en rök- eller 

friskluftspaus 
• när du har hanterat avfall eller återvinningsmaterial 
• när du har nuddat pengar 
• när du har öppnat förpackningar och hällt upp 

vätska 
• när du har tagit av dig handskar och innan du 

sätter på dig nya handskar
• närhelst det finns risk för att händerna kan ha 

kontaminerats.

Överväg också att 
• installera extra handhygienstationer, i synnerhet 

vid entréer och utgångar
• införa en policy för engångshandskar. Om en 

sådan policy etableras måste man vara noggrann 
med att särskilja nya och förbrukade handskar, så 
att dessa inte blir en möjlig överföringsväg för virus. 

• använda handsprit eller desinfektionsservetter. 
Dessa ska innehålla alkohol (minst 60 %) och ska 
endast användas då det inte finns möjlighet att 
tvätta händerna, exempelvis i transportsituationer

• uppmana besökare att desinficera händerna med 
desinfektionsgel när de kommer in i eller lämnar 
det område där mat eller dryck serveras/hanteras.

• Undvik att vidröra ytor.
• Använd inte gemensam utrustning.
• Ge möjlighet att tvätta textilier (skyddskläder, 

rengöringsdukar osv.), helst på plats.
• Erbjud utbildning och information för att hjälpa 

personal och kunder att följa rutinerna, och 
använd skyltar för att förstärka budskapet.

Foto: James Gathany
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Rengöring och desinfektion

Livsmedelssäkerhet
Rengöring och desinfektion är en viktig del av 
ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Bra 
rengörings- och desinfektionsmetoder 
• förhindrar matförgiftning genom att eliminera 

skadliga mikroorganismer (patogener)
• bidrar till att förhindra skadedjursangrepp från 

exempelvis möss, råttor, flugor, kackerlackor eller 
fåglar

• eliminerar skräp och rester av livsmedelsprodukter 
som kan dra till sig skadedjur som kan 
kontaminera livsmedelsprodukter 

• minskar risken för överföring av patogener, till 
exempel från råa livsmedel till färdiglagad mat 

• minskar risken för överföring av allergener, till 
exempel nötter och frön

• minskar risken för fysiska föroreningar, till exempel 
hårstrån eller förpackningsmaterial   

• minskar risken för halkolyckor, exempelvis på 

grund av utspilld vätska eller rester av råvaror på 
golvet 

• bidrar till att regler och standarder för 
livsmedelssäkerhet och hygien följs 

• bidrar till en trevlig arbetsmiljö. 

Saknar företaget fullgoda rengörings- och 
desinfektionsrutiner, eller om rutinerna inte följs, 
kan det leda till sjukdom eller i värsta fall dödsfall 
bland konsumenterna, samt rättstvister och förlorat 
anseende för företaget i fråga. 

Kontroll avCovid-19
Bra rengörings- och desinfektionsrutiner kan också 
vara en fördel för att begränsa risken för covid-19. 
Aerosoler och droppar som skapas när en person 
som är smittad av covid-19 hostar eller nyser kan 
landa på omgivande ytor. Viruset kan sedan överföras 
när människor nuddar det kontaminerade föremålet 
och sedan rör vid slemhinnorna i näsa, ögon eller 
mun.4 

Handskar och handdesinfektion/våtservetter bör inte ersätta bra rutiner för handtvätt och handtorkning.
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Laboratoriestudier har visat att SARS-CoV-2-
varianten av coronaviruset kan vara livskraftigt6 
på ytor i 2–3 dagar. Men ”överlevnadstiden” för 
ett virus i en omgivning beror på många faktorer, 
däribland typen av yta, omgivningstemperaturen, 
luftfuktigheten, eventuell förekomst av organiskt 
material (såsom livsmedel, biologiska vätskor, biofilm) 
och den specifika virusstammens egenskaper. 

Genom att följa bra rengöringsrutiner kan man 
lyckligtvis avlägsna virus från ytor, och virus med 
hölje – exempelvis SARS-CoV-2 – tillhör den grupp 
av organismer som har lägst motståndskraft mot 
desinfektion. Många desinfektionsmedel inaktiverar 
viruset inom några minuter.7,8,bilaga

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

Rengöring 
För att minimera risken för förekomst och överföring 
av virus bör du
• välja rengöringsmetoder som maximerar virus-

borttagningen och minimerar virusspridningen
• välja rengöringsutrustning/-material och personlig 

skyddsutrustning av engångstyp eller som 
• har en hygienisk design för enkel skötsel och 

rengöring 
• rengöra återanvändbar rengöringsutrustning och 

personlig skyddsutrustning innan den används 
första gången.

• Före desinfektion av en yta ska du antingen 
våtrengöra (använd vatten och rengöringsmedel, 
och skrubba, skura eller torka ytan ren) eller 
torr-rengöra (använd borste, skrapa, duk eller 
dammsugare). 

Mikrofiber för rengöring
Mikrofiber erbjuder ett effektivt sätt att avlägsna 
virus från ytor9,10 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). 

Fuktiga eller torra mikrofiberdukar (både återanvänd-
ningsbara och i engångsutförande) som används 
utan kemiska desinfektionsmedel, avlägsnar 
sannolikt viruset från ytan, men inaktiverar det 
förmodligen inte. 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 56oC i 15 minuter (eller termisk 
motsvarighet), för att säkerställa att viruset 
förstörs inför nästa användning.

• Rengör och desinfektera händer och utrustning, 
t.ex. moppstativ, noggrant efter användningen.
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Desinfektion
Kemisk desinfektion
Många desinfektionsmedel är effektiva mot
coronavirus och inaktiverar viruset inom några
minuter.7,8, bilaga 

• Alkoholbaserade produkter (60–85 %)
 De bryter ner virusets ytterhölje och kan användas 

för snabb desinfektion av relativt små ytor, 
även händer. Den här typen av produkter kan 
appliceras med hjälp av en sprayflaska eller med 
en rengöringsduk (helst för engångsbruk) som är 
ordentligt fuktad med alkoholen. Använd en ny 
rengöringsduk för varje utrustning/yta som ska 
desinficeras. 

• Natriumhypoklorit/blekmedel (NaClO: 1 000–5 000 
ppm)

 Blekmedel och andra starka oxidationsmedel 
bryter också ned virusets skyddskomponenter 
och inaktiverar det. Hushållsblekmedel i 
koncentrationen 1:50 motsvarar 1 000 
ppm NaClO enligt Europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). 
Även det här medlet kan appliceras på små ytor, 
med hjälp av 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.

• Även perättiksyra och väteperoxid
 är mycket effektiva och kan vara lämpliga 

alternativ i anläggningar där livsmedel hanteras, 
eftersom de minskar risken för fläckar från klor.

• Gasformig väteperoxid
 har visat sig vara effektiv mot virus11 och kan 

användas för helrumsdesinfektion. Tekniken kan 
användas för att minska mängden mikroorganismer 
i luften och på ytor. Helrumsdesinfektion kan 
användas utöver normala rengörings- och 
desinfektionsrutiner, men bör inte ersätta dem.

• Desinfektionsmedel baserade på kvartärt 
ammonium

 angriper virusets protein- och lipidkomponenter 
och förstör virusets förmåga att infektera.

I Europa och länder som följer EN-normerna 
ska du använda desinfektionsmedel som har ett 
godkännande (eller partiellt godkännande, för 
höljevirus) enligt EN 14476:2019.

Oavsett desinfektionsmedel bör du rådfråga 
kemikalieleverantören om lämpliga koncentrationer, 
eftersom sådana data kan variera beroende på 
medlens formel. Se också till att desinfektionsmedlet 
får verka tillräckligt länge på ytan, så att viruset 
inaktiveras innan medlet sköljs bort. Kontakttiden 
kan vara allt mellan 30 sekunder och 10 minuter – 
hör efter med kemikalietillverkaren.

Mikrofiber som används med desinfektionskemikalier
Om mikrofiber (återanvändbar eller dukar/moppar 
av engångstyp) används i kombination med en 
desinfektionskemikalie 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.  

Obs! 
Mikrofiberns effekt beror på mikrofibrernas förmåga 
att dra till sig och hålla kvar kontamination genom 
elektrostatisk verkan (torrt tillstånd) och kapillär 
verkan (fuktigt tillstånd). Användning av kemikalier 
som innehåller alkohol, klor och starka syror eller 
alkalier kan skada fibrerna och påverka deras 
funktion. 
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Termisk desinfektion
Värme (56 °C i 15 minuter eller termisk 
motsvarighet) kan också användas för att 
inaktivera SARS-coronavirus12. Använd tvätt-/
sköljvatten med en temperatur på minst 56 oC 
eller använd ångdesinfektion efter rengöring. Små 
maskindiskbara redskap kan saneras i diskmaskiner 
för hushållsbruk eller industriellt bruk, förutsatt att 
diskcykeln når en temperatur på minst 56 oC i 15 
minuter.

Textilier (inklusive återanvändbara skyddskläder, 
rengöringsdukar, moppar och små tvättbara 
rengöringsredskap) kan också saneras i tvättmaskin 
med de nyligen nämnda cykelinställningarna. 

Skaka inte smutstvätt – viruspartiklarna kan spridas 
i luften. Rengör och desinficera de föremål som 
används för att transportera smutstvätt eller smutsig 
utrustning till tvättmaskinen.

Antimikrobiella ytor
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 fungerar bra på relativt rena 
ytor och ger ett förbättrat antimikrobiellt skydd. 
Men organiskt material (till exempel livsmedel, 
biofilm, biologiska vätskor) skyddar viruset mot 
antimikrobiella medel, som därför måste ges 
tid (flera timmar) att verka. Under den tiden kan 
viruset hinna överföras. Vanliga rengörings- och 
desinfektionsmetoder går snabbare och fungerar 

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

Det här måste rengöras och desinficeras
Även om covid-19-fall inte har förekommit i 
anläggningen rekommenderar vi att hygienrutinerna 
ses över och optimeras. Rengör och desinficera alla 
gemensamma utrymmen och ytor som används  
oftare än tidigare. Exempel på sådana platser är
• dator- och/eller arbetsstationer 
• servicepunkter
• receptioner
• kassor
• sanitets-utrymmen 
• omklädningsrum
• kontor
• matsalar 
• fordon (ratt, växelspak, dörrhandtag)

Ytor som vidrörs ofta bör ägnas särskild 
uppmärksamhet, och rengöras och desinficeras 
oftare. Exempel på sådana ytor är
• ledstänger 
• brickor
• hissknappar
• nyckelkort
• dörröppnare
• strömbrytare
• varu- och dryckesautomater
• instrumentpaneler 
• pekskärmar
• tangentbord till datorer
• kranar
• spolmekanismer på/vid toalettstolar
• rengöringsredskap
• redskap för beredning och hantering av livsmedel
• behållare för kryddor och tillsatser.
Informera och instruera lokalvårdarna om
ovanstående. 

Förare och annan personal som levererar varor
måste förses med desinfektionsmedel och
pappershanddukar för rengöring och desinfektion
av exempelvis rattar, dörrhandtag och mobila
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enheter. För att eliminera behovet av att rengöra
returförpackningar och returbehållare bör sådana
vara av engångsutförande. 

Överväg också att rengöra och desinficera
personliga tillhörigheter som bilnycklar, mynt,
betalkort, telefoner osv. 

När ska rengöring och desinfektion utföras?
Beslut om tidpunkter för rengöring och desinfektion
bör baseras på riskerna, men följande intervall kan
användas som förslag:
• ytor med hög beröringsfrekvens: en gång per 

15–30 minuter 
• ytor med medelhög beröringsfrekvens: varannan 

timme 
• ytor med låg beröringsfrekvens: efter 

arbetsskiftets slut (om ett skift är ca 8 timmar).

Ytterligare rengöring om en person uppvisar
symptom på covid-19.
Om någon som hanterar livsmedel börjar få något
av de typiska symptomen för covid-19 under
arbetstid, måste personen förflytta sig från
arbetsområdet till en plats där han eller hon inte 
har kontakt med andra personer. 

Alla ytor som den smittade personen har varit i
kontakt med måste rengöras. Det gäller alla ytor
där det finns synliga föroreningar i form av
kroppsvätskor eller andningssekret, liksom alla
potentiellt förorenade områden med hög
beröringsfrekvens, såsom toalettutrymmen,
dörrhandtag och telefoner. 
Alkoholbaserade desinfektionsmedel och
desinfektionsmedel med aktiva ämnen baserad
på kvartära ammoniumföreningar och klor har
virucidal effekt och bör användas för att desinficera
en yta efter noggrann rengöring.

All personal måste tvätta händerna noggrant med
tvål och vatten i minst 20 sekunder, efter kontakt
med någon som uppvisar coronavirussymtom. 

Sköta rengöringsutrustning och personlig
skyddsutrustning
Rengöringsutrustning/-material 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 bör
återanvändbar utrustning
• rengöras innan den används första gången
• rengöras mellan varje tillfälle som utrustningen 

används/bärs av olika personer 
• rengöras efter den sista gången som utrustningen 

används för dagen 
• inspekteras och bytas ut regelbundet.
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För mer information om skötsel av rengörings-
redskap, se 
Optimera livsmedelssäkerheten genom korrekt
underhåll av rengöringsredskap

Dokumentera
Dokumentera alltid dina beslut och på vilka grunder
de har fattats, så att du kan visa och förklara för
eventuella revisorer (hälsovårdsinspektörer,
kontrollanter från oberoende organisationer osv.). 

Författare: Deb Smith,
Global Hygiene Specialist, Vikan
E-post: dsmith@vikan.com
Mobil: +44 7500 220139
www.vikan.com
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BILAGA:
Översiktstabell för forskning kring desinfektionsmedels effekt på coronavirus

Publiceras med tillstånd av Christeyns – Technical Information Briefing on Cleaning and Disinfection regime with regards to Novel Coronavirus 
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Aktivt ämne Koncentration Tid Virucidal aktivitet Källa
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Didecyl-dimetyl- 
ammoniumklorid
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Väteperoxid [10] 0,5 % 1 min SARS-CoV-2-dekontaminering på 
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