
MÅLRETTET HYGIEJNE 
PROGRAM
For Arbejdspladser & 
Offentlige Faciliteter

BRYD
SMITTE-
kæden

Covid-19-pandemien har synliggjort risikoen ved 
smitsomme sygdomme og behovet for både en praktisk og 
MÅLRETTET TILGANG TIL HYGIEJNE - som supplement 
til andre tiltag som social distance og mundbind - for at 
hjælpe med at bryde smittekæden 

BRYD
SMITTE-
kæden

https://www.scjp.com/da-dk/aktuelt/kampagner/maalrettet-hygiejne


www.scjp.com2 www.scjp.com2

1 SC Johnson Professional har arbejdet med Prof Sally Bloomfield og International Forum on Home Hygiene (IFH) for at udvikle ”Moments of 
Hygiene for Public Space”. Professor Bloomfield er konsulent inden for hygiejne og forebyggelse af infektionssygdomme, formand og medlem af 
IFH’s Scientific Advisory Board og æresprofessor, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, Storbritannien. Professor Bloomfield 
er en anerkendt ekspert inden for hjemmehygiejne med mere end 30 års erfaring inden for hygiejneforskning og -uddannelse.

 Berøring af fælles 
overflader.

Inden spisning.

Efter hoste, nys 
og tørren næse.

Når du går til og fra 
dit arbejdsområde. 

 Før du laver 
mad.

Efter toiletbesøg. Ved ind- og 
udgange.

Efter håndtering 
af affald.

8 SITUATIONER FOR

MÅLRETTET HYGIEJNE

SC JOHNSON PROFESSIONAL® 
MÅLRETTET HYGIEJNEPROGRAM

I samarbejde med eksperter og organisationer1 har vi udarbejdet et hygiejne-
program, så arbejdspladsens ansvarlige personale kan arbejde med målrettet 
håndhygiejne og rengøring, for at bryde smittekæden. 

Hygiejneprogrammet indeholder en række produkter til håndhygiejne og -desinfektion, der suppleres med effe-
ktive guides og materialer til brug på arbejdspladsen eller i det offentlige rum. 

Det er en misforståelse, at de største smitterisici er de almindeligt berørte overflader. Det er adfærden hos 
mennesker, der rører ved overfladerne uden at praktisere god håndhygiejne, som er det virkelige problem. 

For at forebygge hyppige gen-kontamineringer er vi nødt til at kombinere rengøring og desinfektion af over-
fladerne og effektiv håndhygiejne i de situationer, hvor hænderne kan blive forurenede. 

Eksperter1 har identificeret, at der er 8 situationer med øget risiko for smittespredning, når du er på arbejdsp-
ladsen eller i det offentlige rum. Alle kan hjælpe med at bryde smittekæden og minimere risikoen for at sprede 
infektioner fra person til person ved at desinficere eller vaske hænder i disse 8 situationer. 

Vores salgsteam - alle håndhygiejneeksperter - kan arbejde med dig, dine 
medarbejderem ledere og evt. andre interessenter for at skabe en mål-
rettet hygiejneløsning tilpasset din arbejdsplads og/eller offentlige rum. 

https://youtu.be/crWXvLQfXjQ


33

powered by

bryd smittekæden

ESSENTIELLE PRODUKTER 
TIL MÅLRETTET HYGIEJNE

Målrettet hygiejne kræver specifikke produkter, der kan bruges i kombination 
med hinanden og som en del af et omfattende program, kan hjælpe med at bryde 
smittekæden effektivt.

HÅNDHYGIEJNE

Vores udvalg af hånddesinfektion, skumsæber og dispenserløsninger giver 
mulighed for at skabe effektive rammer for håndhygiejne på enhver arbejdsplads 
og i det offentlige rum - med fokus på målrettet hygiejne. 

SKUMSÆBER

Med bare én dosering af skumsæben vasker du 99% af snavs og 
bakterier væk, når den bruges korrekt.  
Produkterne er formuleret med et af de mildeste konserveringsmidler 
og tilsat fugtighedsgivende ingredienser, hvilket gør dem behagelige 
på hænderne og egnede til alle aldre. 

Clear Foam Pure
Parfume- og farvefri, skin hypoallergenic skumhåndsæbe tilsat 
fugtighedsgivende ingredienser. EU Ecolabel4 og ECARF3 certificeret. 

Original Foam
Let parfumeret skumhåndsæbe formuleret med et af de mildeste 
konserveringsmidler for at reducere risikoen for hudirritation. Tilsat 
fugtighedsgivende ingredienser. EU Ecolabel4.

HÅNDDESINFEKTION

I overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationen WHO2 
anbefaler vi, alkoholbaseret hånddesinfektion.

InstantFOAM™ Complete & InstantGEL™ Complete

2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public. 3 ECARF - Dette produkt opfylder kriterierne for European 
Center for Allergy Research Foundation (ECARF) for at være velegnet til følsom hud. 4  EU Ecolabel - Produktet er vurderet til at have minimal 
påvirkning på miljøet gennem dets livscyklus, lige fra udtrækning af råstoffer til produktion, anvendelse og bortskaffelse. www.ecolabel.eu. 

• Fuldt virusdræbende i overensstemmelse med EN14476 - 
effektiv overfor kappeklædte og ikke-kappeklædte virus

• Bakteriedræbende i overensstemmelse med EN1500, 
EN12791, EN13727 og EN1276

• Mycobakteriedræbende i overensstemmelse med EN14348

• Gærdræbende i overensstemmelse med EN1650 og 
EN13624

ANTIMIKROBIEL SKUMSÆBE

I hygiejnesensitive områder – f.eks. indenfor fødevarefremstilling og forarbejdning, 
madservice & catering miljøer – kan vores antimikrobielle skumsæbe anvendes. Produktet 
er blevet certificeret af HACCP International som værende fødevaresikker og egnet til brug 
i fødevarefaciliteter, der driver et HACCP-baseret fødevaresikkerhedsprogram. 

OxyBAC FOAM Wash
Bakteriedræbende | Svampedræbende | Gærdræbende
Antimikrobiel, bredspektret cremet skumsæbe med Accelerated Hydrogen Peroxide®. 
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https://www.scjp.com/da-dk/aktuelt/kampagner/maalrettet-hygiejne
http://www.ecolabel.eu
https://www.scjp.com/da-dk/products/instantfoam-complete
https://www.scjp.com/da-dk/products/instantfoam-complete
https://www.scjp.com/da-dk/products/instantfoam-complete
https://www.scjp.com/da-dk/products/instantgel-complete
https://www.scjp.com/da-dk/products/oxybac-foam-wash
https://www.scjp.com/da-dk/products/clear-foam-pure
https://www.scjp.com/da-dk/products/original-foam


SYNLIG PLACERING FREMMER BRUGEN

Produkterne skal placeres lettilgængelige for at optimere brug. Vi anbefaler placering ved de 8 situationer - så produktet altid er ved 
hånden - bogstaveligt talt. 

Vægmonterede manuelle & touchFREE dispensere – kan anvendes med sæber ved håndvaske, f.eks. i toilet og 
køkkenområder, og med hånddesinfektion overalt på arbejdspladsen.

Gulvstandere med touchFREE dispensere – kan anvendes med hånddesinfektion ved ind- og udgange, i f.eks. recep-
tioner og kantiner - dvs. områder med mange mennsker og høj trafik, både medarbejdere og gæster.

Bordstandere med manuelle eller touchFREE dispensere - kan anvendes med hånddesinfektion ved ind- og ud-
gange, i receptioner, i kantiner - dvs. områder med megen trafik

Pumpeflasker med desinfektion – kan med fordel placeres i eget arbejdsområde på f.eks. skrivebordet.

DOWNLOAD GRATIS MATERIALER
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SC Johnson Professional A/S
Agerhatten 27B
5220 Odense SØ

Tel: +45 64 72 24 00

danmark.pro@scj.com

www.scjp.com

Følg os på:     SC Johnson Professional A/S

Hos SC Johnson Professional® tilbyder vi ekspert-løsninger inden for hudpleje, rengøring og 

hygiejne til medarbejdere i industrien, institutionsmarkedet og sundhedssektoren. 

Vores produktsortiment indeholder Deb-serien af arbejdsrelaterede hudplejeprodukter samt 

de velkendte SC Johnson-mærker, der er egnet til professionel brug, og giver dig innovative 

professionelle hudpleje-, rengørings- og hygiejneløsninger. 
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https://www.scjp.com/da-dk/products/product-category/dispensers-accessories-186/sectors/food-4/product-brands/deb-stoko-189
https://www.scjp.com/da-dk/resources/resource-category/5691?search=
https://www.scjp.com/da-dk/resources/resource-category/5691

