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Gode råd om dybderengøring efter 
nedlukning af fødevareproduktion

Den aktuelle COVID-19-pandemi giver mange 
føde- og drikkevareproducenter nye driftsmæssige 
udfordringer. Udfordringerne kan være i form af 
en reduceret arbejdsstyrke (som følge af kravet 
om social afstand, afskedigelser eller sygemeldte 
medarbejdere), yderligere desinfektionskrav for 
at kontrollere risikoen for overførsel af COVID-19, 
ændrede produktionsvolumener (større eller mindre) 
eller endda lukning af produktionsanlægget. 
Udfordringerne kan samtidig betyde, at der er færre 
ressourcer til at fokusere på rengøring, desinfektion 
og fødevaresikkerhed.

Fødevareproducenter er lovmæssigt forpligtede til at 
producere sikre fødevarer, og det er derfor afgørende, 
at den rutinemæssige rengørings- og desinfektions-
praksis fortsættes som normalt, og at der foretages 
yderligere desinfektion efter en periode med 
nedlukning. Arbejdsgiverne er samtidig lovmæssigt 
forpligtede til at beskytte deres medarbejdere, 
herunder at minimere risikoen for COVID-19-smitte.

RENGØRING OG DESINFEKTION FOR ØGET 
FØDEVARESIKKERHED
Gennemgå jeres standardrengøringssprocedurer 
(SSOP – Sanitation Standard Operating Procedures) 
for at sikre, at I har de rigtige rekvisitter til opgaven:
• Gennemgå SSOP’er for relevante rengørings-

rekvisitter og -udstyr.
• Gennemgå jeres farvestyringsplan.
• Gennemgå alle Shadow Boards, stativer til 

rekvisitter og opbevaringssteder for at se, om der 
er rekvisitter, som skal udskiftes.

Kontrollér, at alle arbejdsstationer har de korrekte 
rekvisitter til håndtering af fødevarer:
• Kontrollér, at alle rekvisitter findes i de korrekte 

områder.
• Kontrollér, at rekvisitterne matcher den 

udarbejdede farvestyringsplan.
 
Kassér eventuelle rekvisitter, som er beskadigede 
eller i dårlig stand:
• Beskadigede rekvisitter kan have dybe 

sprækker eller revner, hvor der kan ophobes 
mikroorganismer og allergener.

• Produktionsområder kan forurenes med 
afbrækkede stykker eller materialer fra 
rekvisitterne.

Rengør helt nye rekvisitter før den første ibrugtagning 
på produktionsstedet:
• Selv nye rekvisitter kan være forurenet med 

allergener, mikrober eller fremmedlegemer.
• Producenter af rekvisitter til rengøring og 

håndtering af fødevarer udfører ikke rengøring, 
desinfektion eller sterilisering af rekvisitter, før 
de sendes til slutbrugerne, medmindre dette 
udtrykkeligt er angivet.

• Selv individuelt indpakkede rekvisitter skal 
rengøres før den første ibrugtagning.

Rengør eksisterende rekvisitter:
• Rekvisitter, som ikke rengøres og tørres korrekt 

efter brug eller før nedlukning, kan udgøre en 
kontamineringskilde, når de tages i brug igen. 
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• Rekvisitter til rengøring og håndtering af fødevarer 
kan selv bærende og derved være medvirkende til 
at overføre patogene bakterier.

Rengør helt ind i krogene:
• Husk områder på anlægget, udstyret eller 

rekvisitterne, som er svære at nå eller inspicere.
• Jeres rengøringsteam har meget svært ved at 

rengøre og desinficere disse områder korrekt. Det 
er vigtigt, at følgende rengøres omhyggeligt:  
o Pakninger

 o Hule rør og støtterør
 o Ru sammensvejsninger
 o Mellemrum i udstyret
 o Hjørner og kroge 

o Samlinger og sprækker

RENGØRING OG DESINFEKTION TIL 
COVID-19-KONTROL
Denne rengøring bør udføres løbende med 
regelmæssige intervaller, når driften i produktionen er 
genoptaget
• Overflader, som medarbejderne ofte er i berøring 

med, skal rengøres oftere. Det omfatter:
 o Gelændere
 o Skubbeplader på døre
 o Betjeningspaneler
 o Redskaber
 o Håndtag på vogne og spande
 o Vandhaner
 o Slanger
 o Rengøringsrekvisitter
 o Kontrolpaneler på maskiner
 o Vægte
 o Opbevaringsspande og -beholdere
• Overvej at udvide den eksisterende 

farvestyringsplan med en specifik farve 
for rengøring af disse overflader uden 
fødevarekontakt.

• Rekvisitter, som bruges af flere personer, bør 
også rengøres mellem hver brug for at reducere 
risikoen for COVID-19-spredning.

MEDARBEJDERNE BØR UDDANNES I
VIGTIGHEDEN AF FØDEVARESIKKERHED OG
COVID-19 SIKKERHEDSPLANER
Uddannelse er et vigtigt led i opbygningen
og vedligeholdelsen af en kultur for fødevare-
sikkerhed. Det gælder både generelle fødevare-
sikkerhedsplaner og udvidede COVID-19
sikkerhedsplaner. En effektiv fødevaresikkerheds
kultur omfatter:
• En stærk ledelse, som fremmer samarbejde
• Løbende uddannelse af medarbejdere og ledere  

i fødevaresikkerhed
• Engagerede og informerede medarbejdere
• En arbejdsstruktur med indbyggede 

egenkontroller
• Selvstændige medarbejdere, som påtager sig 

et fælles ansvar for og belønnes for at fremme 
fødevaresikkerhed

• En robust fødevaresikkerhedsplan med de 
nødvendige foranstaltninger og kontroller

YDERLIGERE MATERIALER
Vikan tilbyder forskellige materialer, som er 
tilgængelige online:
Vikan-indhold vedrørende Covid-19

YDERLIGERE OPLYSNINGER
www.vikan.com
danmark@vikan.com
+45 96 14 26 10

https://www.vikan.com/dk/videncenter/information-om-covid-19/

