
MÅLRETTET HYGIENE 
PROGRAM
For Arbeidsplasser & 
Offentlige Fasiliteter

BRYT
SMITTE-
kjeden

Covid-19-pandemien har synliggjort risikoen ved 
smittsomme sykdommer og behovet for både en praktisk 
og MÅLRETTET TILGANG TIL HYGIENE – som supplement 
til andre tiltak som sosial distansering og munnbind – for å 
bidra til å bryte smittekjeden

BRYT
SMITTE-
kjeden

https://www.scjp.com/no-nb/aktuellt/kampanjer/maalrettet-hygiene


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 av 
felles overflater.

Før spising.

Etter hoste 
eller nysing.

Når du går til og fra 
arbeidsområdet. 

 Tilberedning  
av mat.

Etter toalettbesøk. Ved inn- og 
utganger.

Etter håndtering 
av avfall.

8 SITUASJONER FOR

MÅLRETTET HYGIENE

SC JOHNSON PROFESSIONAL® 
MÅLRETTET HYGIENEPROGRAM

I samarbeid med eksperter og organisasjoner1 har vi utarbeidet dette hygienepro-
grammet slik at arbeidsplassens ansvarlige personale kan arbeide med målrettet 
håndhygiene og rengjøring for å bryte smittekjeden.

Hygieneprogrammet omfatter en lang rekke produkter til håndhygiene og hånddesinfeksjon og suppleres med 
effektive veiledninger og materialer til bruk på arbeidsplassen eller i det offentlige rom. 

Det er en misforståelse at de største smitterisikoene er de mest berørte flatene. Det er adferden til menneskene 
som berører disse flatene uten å praktisere god håndhygiene som er det virkelige problemet.

For å forebygge hyppige gen-kontamineringer er vi nødt til å kombinere rengjøring og desinfeksjon av disse 
overflatene med effektiv håndhygiene i situasjoner der hendene kan bli forurenset.

Eksperter1 har identifisert at det er 8 situasjoner med økt risiko for smittespredning når du er på arbeidsplas-
sen eller i det offentlige rom. Alle som arbeider på eller besøker disse stedene kan bidra til å bryte smittekjeden 
og eliminere risikoen for å spre infeksjoner fra person til person ved å desinfisere eller vaske hendene i disse 8 
situasjonene.

Salgsteamet vårt er alle eksperter på håndhygiene og kan samarbeide med 
deg, dine medarbeidere, ledere og evt. andre interessenter for å skape en 
målrettet hygieneløsning tilpasset din arbeidsplass og/eller deres 
offentlige rom.

https://youtu.be/2Of8Hiy-Ci4
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ESSENSIELLE PRODUKTER 
TIL MÅLRETTET HYGIENE

Velg løsninger for nettopp din arbeidsplass og din arbeidssituasjon – og ta gjerne 
en nærmere titt på alle våre muligheter.

HÅNDHYGIENE

Vårt utvalg av hånddesinfeksjon, skumsåper og dispenserløsninger gir mulighet 
for å skape effektive rammer for håndhygiene på enhver arbeidsplass og i det 
offentlige rom – med fokus på målrettet hygiene. 

SKUMSÅPER

Med bare en dose skumsåpe vasker du bort 99% av smuss og 
bakterier når det brukes riktig. 
Produktene er formulert med et av de mildeste konserveringsmidler 
og tilsatt fuktighetsgivende ingredienser, noe som gjør dem 
komfortable på hendene og passer for alle aldre.

Clear Foam Pure
Parfyme- og fargefri, skin hypoallergenic skumsåpe tilsatt 
fuktighetsgivende ingredienser. EU Ecolabel4 og ECARF3 certifisert. 

Original Foam
Lett parfymert skumsåpe formulert med et av de mildeste 
konserveringsmidlene for å redusere risikoen for hudirritasjon. Tilsatt 
fuktighetsgivende ingredienser. EU Ecolabel4.

HÅNDDESINFEKSJON

I samsvar med Verdens Helse-organisasjon, WHO2, anbefaler vi 
alkoholbasert hånddesinfeksjon. 

InstantFOAM™ Complete & InstantGEL™ Complete

2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public. 3 ECARF - Dette produktet oppfyller kriteriene fra European 
Center for Allergy Research Foundation (ECARF) for å være egnet for sensitiv hud. 4  EU Ecolabel - Produktet er vurdert å ha minimal miljøpåvirkning 
gjennom hele livssyklusen, alt fra utvinning av råvarer til produksjon, bruk og bortskaffelse. www.ecolabel.eu 

• Fullt virusdrepende i henhold til EN14476 – effektiv mot alle 
innkapslede og ikke-innkapslede virus

• Bakteriedrepende i henhold til EN1500, EN12791, EN13727 
og EN1276

• Mykobakteriedrepende i henhold til EN14348

• Gjærdrepende i henhold til EN1650 og EN13624

ANTIMIKROBIELL SKUMSÅPE

I hygienesensitive områder - f.eks. i matproduksjon og foredling, matservering og 
cateringmiljøer - vår antimikrobielle skumsåpe kan brukes. Produktet er sertifisert av 
HACCP International som matsikkert og egnet for bruk i matfasiliteter som driver et 
HACCP-basert matvaresikkerhetsprogram.

OxyBAC FOAM Wash
Bakteriedrepende | Gjærdrepende | Virusdrepende
Bredspektret antimikrobiell kremaktig skum for håndvask med Accelerated Hydrogen 
Peroxide® (akselerert hydrogenperoksid. 
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https://www.scjp.com/no-nb/aktuellt/kampanjer/maalrettet-hygiene
https://www.scjp.com/no-nb/products/instantfoam-complete
https://www.scjp.com/no-nb/products/instantfoam-complete
https://www.scjp.com/no-nb/products/instantfoam-complete
https://www.scjp.com/no-nb/products/instantfoam-complete
https://www.scjp.com/no-nb/products/instantgel-complete
https://www.scjp.com/no-nb/products/oxybac-foam-wash
https://www.scjp.com/no-nb/products/clear-foam-pure
https://www.scjp.com/no-nb/products/original-foam


SYNLIG PLASSERING FREMMER BRUKEN

Produktene skal plasseres lett tilgjengelig for å optimere bruken. Vi anbefaler plassering med de 8 situasjoner - så produktet alltid er i 
nærheten.

Veggmonterte manuelle & touchFREE dispensere – kan brukes med såper til håndvasken, f.eks. i toalett- og  
kjøkkenområder, og med hånddesinfeksjon overalt på arbeidsplassen.

Gulvstativ med touchFREE dispensere – kan brukes med hånddesinfeksjon ved inn- og utganger i f.eks. resepsjoner 
og kantiner – dvs. områder med mange mennesker og høy trafikk, både medarbeidere og gjester.

Bordstativer med manuelle eller touchFREE dispensere - kan brukes med hånddesinfeksjon ved inn- og utganger 
i resepsjoner og kantiner – dvs. områder med mange mennesker / mye trafikk.

Pumpeflasker med desinfeksjon – kan gjerne plasseres i eget arbeidsområde på f.eks. skrivebordet.

DOWNLOAD GRATIS MATERIALER
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SC Johnson Professional AS
Nesbruveien 75
1394 Nesbru

Tel: +47 66 80 34 40

norge.pro@scj.com

www.scjp.com

Følg oss på:      SC Johnson Professional AS

Hos SC Johnson Professional® tilbyr vi ekspertløsninger innenfor hudpleie, rengjøring og 

hygiene til medarbeidere i industrien, institusjoner og helsesektoren. 

Produktsortimentet vårt inneholder Deb-serien av arbeidsrelaterte hudpleieprodukter og de 

velkjente SC Johnson-merkene, som er egnet til profesjonell bruk, og gir deg innovative 

profesjonelle hudpleie-, rengjørings- og hygieneløsninger. 

https://www.scjp.com/no-nb/products/product-category/dispensers-accessories-186
https://www.scjp.com/no-nb/resources/resource-category/5691

