
MÅLINRIKTAT HYGIEN 
PROGRAM
För Arbetsplatser och 
Allmänna Utrymmen

Covid-19-pandemin har synliggjort risken för smittsamma 
sjukdomar och behovet av såväl en praktisk som 
MÅLINRIKTAD TILLGÅNG TILL HYGIEN – som komplement 
till andra åtgärder såsom social distans och munskydd – 
för att hjälpa till att bryta smittkedjan

https://www.scjp.com/sv-se/aktuellt/kampagner/maalinriktad-hygien


www.scjp.com2 www.scjp.com2

1 SC Johnson Professional har samarbetat med Prof. Sally Bloomfield och International Forum on Home Hygiene (IFH) för att utveckla ”Moments 
of Hygiene for Public Space”. Professor Bloomfield är konsult inom hygien och förebyggande av infektionssjukdommar, ordförande och medlem 
i IFH’s Scientific Advisory Board samt hedersprofessor vid London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, Storbritannien. Professor 
Bloomfield är erkänd expert inom hemmahygien och har mer än 30 års erfarenhet av forskning och utbildning på hygienområdet.

 Beröring av 
gemensamma ytor.

Före måltiden.

Efter hosta 
eller nysning.

När du går till och 
från din arbetsplats. 

 Matlagning.

Efter toalettbesök. När du går 
in och ut.

Vid hantering 
av avfall.

8 SITUATIONER FÖR

MÅLINRIKTAD HANDHYGIEN

SC JOHNSON PROFESSIONAL® 
MÅLINRIKTAT HYGIENPROGRAM

I samarbete med experter och organisationer1 har vi utarbetat detta hygien-
program så att arbetsplatsens ansvariga personal kan arbeta med målinriktad 
handhygien och rengöring för att bryta smittkedjan.

Hygienprogrammet innehåller en lång rad produkter för handhygien och desinfektion och kompletteras med 
effektiva instruktioner och material för användning på arbetsplatsen eller i offentliga miljöer. 

Det är en missuppfattning att de största smittoriskerna är allmänt berörda ytor. Det är snarare beteendet hos 
människorna som vidrör dessa ytor utan att praktisera god handhygien som är det verkliga problemet.

För att förebygga återkontaminering måste rengöring och desinfektion av dessa ytor kombineras med effektiv 
handhygien i situationer där händerna kan utsättas för föroreningar.

Experter1 har identifierat att det finns 8 situationer med ökad risk för smittspridning när du är på jobbet eller 
befinner dig i allmänna utrymmen. Alla människor som arbetar på eller besöker dessa platser kan bidra till att 
bryta smittkedjan och eliminera risken för att sprida infektioner vidare till andra genom att desinficera eller 
tvätta händerna i dessa 8 situationer. 

Vårt säljteam – där alla är handhygienexperter – kan bistå dig, dina 
medarbetare, chefer och ev. andra intressenter för att skapa en målinriktad 
handhygienlösning som är anpassad efter just din arbetsplats och/eller era 
allmänna utrymmen.

https://youtu.be/_uUSUM6NRqI
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ESSENTIELLA PRODUKTER 
FÖR MÅLINRIKTAD HANDHYGIEN

Välj lösningar för just din arbetsplats och din arbetssituation – och se gärna över 
våra olika alternativ.

HANDHYGIEN

Vårt utbud av handdesinfektion, skumtvålar och dispenserlösningar gör det möjligt 
att skapa ett effektivt ramverk för handhygien på alla arbetsplatser och i allmänna 
utrymmen – med fokus på målinriktad hygien. 

SKUMTVÅL

Med bara en dos av skumtvålen tvättar du bort 99 % av allt smuts och 
bakterier, om produkten används korrekt. Produkterna är framställda 
med ett av de mildaste konserveringsmedlen och innehåller 
fuktighetsgivande ingredienser, vilket gör att de känns behagliga på 
händerna och även passar äldre människor. 

Clear Foam Pure
Oparfymerad och färgfri, skin hypoallergenic skumtvål med 
fuktgivande ingredienser. EU Ecolabel4 och ECARF3 certifierat.

Original Foam
Lätt parfymerad skumtvål formulerad med en av de mildaste 
konserveringsmedel för att minska risken för hudirritation. Tillsatt 
fuktgivande ingredienser. EU Ecolabel4.

HANDDESINFEKTION

I enlighet med Världshälsoorganisationen, WHO2, rekommender-
ar vi alkoholbaserad handdesinfektion. 

InstantFOAM™ Complete & InstantGEL™ Complete

2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public. 3 ECARF. Denna produkt uppfyller European Center for 
Allergy Research Foundation (ECARF) kriterier för att tolereras väl av känslig hud. 4  EU Ecolabel. Produkten uppfyller kraven att ha en minimal 
miljöpåverkan genom hela sin livscykel, allt från utvinning av råvaror till produktion, användning och bortskaffande. www.ecolabel.eu

• Fullt virusdödande enligt EN14476 - effektiv mot inkapslade 
och icke inkapslade virus

• Bakteriedödande enligt EN1500, EN12791, EN13727 och 
EN1276

• Mykobakteriedödande enligt EN14348

• Jästdödande enligt EN1650 och EN13624

ANTIMIKROBIELL SKUMTVÅL

Inom hygienkänsliga områden – t-ex. alla livsmedelsberedande och livsmedelshanterande 
miljöer, kan vår antimikrobiella skumtvål användas. Denna har certifierats av HACCP 
International som livsmedelssäkra och lämpliga för användning i livsmedelsfaciliteter som 
driver ett HACCP-baserat livsmedelssäkerhetsprogram.

OxyBAC FOAM Wash
Bakteriedödande | Jästdödande | Virusdödande
Antimikrobiell mjuk och krämig skumtvål med Accelerated Hydrogen Peroxide®. 
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https://www.scjp.com/sv-se/aktuellt/kampagner/maalinriktad-hygien
https://www.scjp.com/sv-se/products/clear-foam-pure
https://www.scjp.com/sv-se/products/original-foam
https://www.scjp.com/sv-se/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/sv-se/products/instantgel-complete
https://www.scjp.com/sv-se/products/oxybac-foam-wash


SYNLIG PLATS FÖRENKLAR ANVÄNDNING

Produkterna måste placeras lättillgängliga för att optimera användningen. Vi rekommenderar placering i de åtta situationerna - så att 
produkten alltid är till hands - bokstavligen.

Väggmonterade manuella & touchFREE dispensrar – kan användas med tvål vid tvättställ, t.ex. i toalett- och  
köksutrymmen, och med handdesinfektion överallt på arbetsplatsen.

Golvställ med touchFREE dispensrar – kan användas med handdesinfektion vid in- och utgångar, t.ex. i receptioner 
och matsalar – dvs. i utrymmen med mycket folk och hög trafik, både medarbetare och gäster.

Bordsställ med manuell eller touchFREE dispensrar - kan användas med handdesinfektion vid in- och utgångar, i 
receptioner, matsalar – dvs. i utrymmen med många människor/mycket trafik.

Pumpflaskor med desinfektion – placeras med fördel på den egna arbetsytan, t.ex. på skrivbordet.

LÄMNAR GRATIS MATERIAL
S
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SC Johnson Professional AB
Skårs Led 3
412 63 Göteborg

Tel: +46 (0) 31 16 50 50

sverige.pro@scj.com

www.scjp.com

Följ oss på:     SC Johnson Professional AB

Vi på SC Johnson Professional® erbjuder expertlösningar inom hudvård, rengöring och 

handhygien till medarbetare inom industri, institutioner och sjukvårdssektorn. 

Vårt produktsortiment innehåller Deb-serien med arbetsrelaterade hudvårdsprodukter samt 

de välkända SC Johnson-märkena som är avsedda för professionell användning och ger dig 

innovativa professionella hudvårds-, rengörings- och handhygienlösningar. 

https://www.scjp.com/sv-se/products/product-category/dispensers-accessories-186
https://www.scjp.com/sv-se/resources/resource-category/5691

