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Viktigt att tänka på vid djuprengöring efter 
nedstängning av livsmedelstillverkning

Den pågående coronapandemin orsakar störningar 
i normal verksamhet för många livsmedels- och 
dryckestillverkare. Störningarna kan bero på 
begränsad personalstyrka till följd av uppsägningar, 
sjukdom bland personalen eller krav på fysiskt 
avstånd. Andra orsaker till produktionsstörningarna 
kan vara höjda rengöringskrav för att begränsa 
riskerna för covid-19-smitta, ändrade produktions-
nivåer (ökad eller minskad produktion) eller nedstäng-
ning av hela arbetsplatsen. Det här kan i sin tur leda 
till mindre resurser för, och/eller begränsat fokus på 
livsmedelssäkerhet och rengöring.

Eftersom livsmedelstillverkarna är juridiskt skyldiga att 
framställa säkra livsmedel är det viktigt att man står 
fast vid hygienrutinerna och att ytterligare rengörings- 
åtgärder utförs efter en nedstängningsperiod. Vidare 
har arbetsgivare juridisk skyldighet att garantera 
personalstyrkans säkerhet och därmed även att 
minimera risken för covid-19-smitta.

SANITET FÖR LIVSMEDELSSÄKERHET

Se över era SSOP-rutiner (Sanitation Standard
Operating Procedures) och se till att ni har tillgång
till rätt redskap.
• Granska SSOP-rutinerna avseende 

rengöringsredskap och nödvändig utrustning.
• Gå igenom anläggningens färgkodningsplan.
• Kontrollera alla shadowboards, upphängen och 

förvaringsplatser för redskap som behöver bytas ut.

Kontrollera enskilda arbetsstationer för att 
säkerställa att rätt redskap är på plats
• Se till att alla redskap är placerade inom sina 

områden.
• Se till att redskapen matchar den fastställda 

färgkodningsplanen.
 
Kassera alla redskap som har skador eller är i 
dåligt skick
• Sprickor eller andra skador hos redskap kan bli 

tillhåll för mikroorganismer och allergener.
• Bitar av produktmaterialet kan lossna i 

produktionsområden och ge upphov till 
kontaminering.

Rengör nya redskap innan de används första gången
• Även nya redskap kan vara kontaminerade med 

allergener, mikrober eller främmande föremål.
• Redskap för rengöring och livsmedelshantering 

rengörs, desinficeras eller steriliseras inte hos 
redskapstillverkaren innan de levereras till 
slutanvändarna om inte det uttryckligt framgår av 
specifikationerna.

• Även redskap som är förpackade ett och ett bör 
rengöras innan de används första gången.

Rengör befintliga verktyg
• Redskap som inte rengörs och torkas på rätt sätt 

efter användning eller före nedstängning kan bli 
en föroreningskälla när användandet återupptas.

• Redskap för rengöring och livsmedelshantering 
kan fungera som spridningskälla för patogener.
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Rengör skrymslen och vrår
• Glöm inte bort punkter eller områden (inom 

anläggningen, i/på utrustning och i/på redskap) 
som är svåra att komma åt eller inspektera.

• De är mycket svårare för rengöringteamet att 
rengöra och desinficera ordentligt. Det är viktigt 
att följande punker rengörs noggrant:  

 o Packningar
 o Ihåliga rör och ben
 o Grova svetsfogar
 o Håligheter och öppningar i utrustning
 o Svåråtkomliga utrymmen 

o Fogar och skarvar

SANITET FÖR COVID-19-BEGRÄNSNING

Den här typen av rengöring bör utföras regelbundet 
och frekvent när anläggningen åter är i drift efter en 
nedstängningsperiod:
• Ytor som vidrörs ofta bör rengöras oftare. Exempel:
 o Ledstänger
 o Dörröppnare
 o Vändkors
 o Övriga redskap
 o Handtag på vagnar och hinkar
 o Kranar
 o Slangar
 o Rengöringsredskap
 o Manöverpaneler på maskiner
 o Vågar
 o Behållare för ingredienser
• Överväg att utöka färgkodningsplanen med en 

specifik färg för rengöring av den här typen av ytor 
(som inte har livsmedelskontakt men som vidrörs ofta).

• Redskap bör också rengöras mellan varje gång 
som de används av olika personer för att minska 
risken för covid-19-spridning.

UTBILDA INOM LIVSMEDELSSÄKERHET 
OCH COVID-19-SÄKERHET

Utbildning är ett viktigt sätt att bygga och
upprätthålla en kultur där livsmedelssäkerhet

är högt prioriterat. Sådan utbildning omfattar
både allmänna planer för livsmedelssäkerhet
och utökade säkerhetsplaner för covid-19
Arbetsplatser med en kultur av livsmedels
säkerhet inkluderar:
• Ett starkt ledarskap som uppmuntrar till 

samarbete.
• Utbildning för chefer och anställda om 

livsmedelssäkerhet.
• Engagerad och välinformerad personalstyrka. 
• Självrevisioner av arbetet.
• Att anställda tar eget ansvar för att säkerställa 

livsmedelssäkerhet, samtidigt som de premieras  
för sina ansträngningar.

• En robust plan för livsmedelssäkerhet med 
förväntade åtgärder och kontroller.

FLER RESURSER

Vikan erbjuder många resurser online:
Covid-19-relaterat innehåll från Vikan 
Vikan-indhold vedrørende Covid-19

MER INFORMATION

www.vikan.com
info.se@vikan.com
+46 (0)33 104510

https://www.vikan.com/se/kunskapscenter/information-om-covid-19/

