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I takt med at virksomheder søger en vis normalitet, når
de vender tilbage til arbejdspladsen efter nedlukningen,
har de brug for vejledning til, hvordan de bedst kan
beskytte deres medarbejdere, besøgende og kunder.
Grundet COVID-19 må virksomheder indføre skærpede
hygiejnerutiner og være langt mere forsigtige med de
produkter, de bruger.
Dette skriv skal give praktisk indsigt og komme med tiltag,
der kan hjælpe myndigheder og virksomheder med at
indføre de nødvendige protokoller, der kan begrænse
smitterisikoen ved brug af drikkevandsautomater på
arbejdspladsen under COVID-19-pandemien.
Formålet med informationen er at støtte processen
med at få folk tilbage på arbejdspladsen og sikre rent
drikkevand på steder som kontorer og lagre samt i
HoReCa-, uddannelses- og sundhedssektoren.

Indholdet i dette skriv
I dette skriv dækker vi brugen af fritstående og integrerede

Nogle beslutninger bliver lette at tage, mens andre kræver

drikkevandsautomater, der er tilsluttet bygningens vandforsyning,

en mere trænet og oplyst tilgang. Som med meget af det

samt kildevandskølere.

kontorudstyr, der ofte berøres, er det vigtigt at forstå risikoen ved
brug af drikkevandsautomater.

Der findes flere fælles ressourcer på arbejdspladsen, som alle
kan føre til krydsforurening og smittespredning. Tænk bare på

De følgende sider informerer om de forskellige

kopper, bestik, kopimaskiner, køleskabet og vandautomaten. At

drikkevandsløsninger og giver anbefalinger til opstart af

forbyde adgang til nødvendigt udstyr giver ikke et funktionelt og

maskinerne efter en længere pause, og til hvordan du bedst

godt arbejdsmiljø. Der må derfor skabes en balance, som kan give

holder dem sikkert kørende.

medarbejdere sikker adgang til det samme vigtige udstyr.
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Produktegenskaber
og -brug

Fritstående vandautomater

Integrerede vandautomater

Fritstående vandautomater, som er tilsluttet vandforsyningen,

Integrerede vandautomater består ofte af et system, som

bruger i de fleste tilfælde UV-lys til at rense vandet for bakterier,

er placeret i et underskab, der filtrerer drikkevandet fra den

vira og cyster – til op over 99 % i flere tilfælde. Dette forhindrer

almindelige vandforsyning, og har et tappetårn på bordpladen.

mikroorganismer i at forurene vandet og fremkalde sygdomme.
De giver typisk mulighed for at vælge forskelligt slags vand,
Mange fritstående vandautomater har også en antimikrobiel

herunder varmt vand og danskvand. De fleste af disse

belægning på de vigtigste overflader, særligt omkring

vandautomater tilbyder ikke antimikrobiel beskyttelse

aftapningsområdet, på knapper, dyse og drypbakke. Dette

eller vandrensning, men udelukkende filtrering, der fjerner

giver ekstra beskyttelse mod forurening fra bakterier, vira og

forurenende stoffer, såsom sedimenter, pollen og rust, samt

mug. En antimikrobiel funktion anbefales på det kraftigste, da

kemikalier som klor og pesticider.

beskyttelsen er kontinuerlig med en effekt på over 99 % i flere
tilfælde. Sammen med regelmæssig desinfektion af maskinen

Tappetårnet bør desinficeres flere gange i løbet af en dag for at

som en del af rengøringsrutinerne på arbejdspladsen, giver

sikre en hygiejnisk drift.

belægningen øget beskyttelse og sikrer optimal hygiejne.
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Produktegenskaber
og -brug

Kildevandskølere

Engangsplastflasker

Koldt vand fra
hanen

når man ikke har mulighed for at tilslutte

Som med kildevandskølere kræver

Koldt vand fra vandhanen i køkkenet

vandautomaten til vandforsyningen.

brugen af engangs-plastflasker

er tilgængelig for alle i bygningen.

Vandflaskerne leveres af Waterlogic og

håndtering fra kilden helt frem til

Vandhanen berøres af mange i løbet af

opbevares på arbejdspladsen.

oplagring, levering, køb og opbevaring.

en dag og bruges ofte også til hånd- og

De kræver også ansvarlig bortskaffelse,

opvask. De fleste vandhaner har igen

Flaskerne kræver håndtering fra kilden

både i forhold til smitterisiko og deres

antimikrobiel overfladebeskyttelse,

frem til oplagring, levering, opbevaring,

påvirkning af miljøet.

der kan give ekstra beskyttelse mod

Vandkølere bruger store flasker med
naturligt kildevand. De er specielt nyttige,

forurening.

brug og pantning, når de er tomme.
Virksomheder bør sørge for at forbedre

Hvis behovet for drikkevand primært

sin hygiejneprotokol for håndtering af

bliver dækket med vand på flaske, vil

Der kræves en ekstrem høj grad af

flasker før og efter brug.

der altid være et antal brugte flasker på

hygiejne for at holde vandhanen i

arbejdspladsen. Der er øget risiko for

køkkenvasken ren. Den kan let blive

virusspredning gennem utilsigtet deling

forurenet ved berøring fra en smittet

af flasker eller endda ved indsamling af

person, eller hvis vedkommende hoster

flaskerne til bortskaffelse.

eller nyser i nærheden af vandhanen
eller berører den med en flaske eller
et glas. Afhængigt at arbejdspladsens
beliggenhed, kan vandkvaliteten også
være tvivlsom.
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Sådan får du adgang til sikkert
drikkevand på arbejdspladsen
De følgende retningslinjer beskriver, hvordan
arbejdspladser kan komme trygt i gang efter
en lukningsperiode og giver også forslag til den
daglige hygiejne.

Brug af drikkevandsautomat efter
en længere pause.
Mange arbejdspladser har være lukket i en periode
under COVID-19-nedlukningen. Før du igen bruger en
af vores vandautomater, maskiner eller udstyr efter en
længere pause, anbefaler vi at følge disse trin for at sikre, at
eventuelle skadelige bakterier eller giftige stoffer fjernes fra
vandet, så det igen bliver sikkert at drikke:
• Hvis en maskine, som er tilsluttet vandforsyningen, har
stået ubrugt i længere tid, skal du køre mindst 5 liter
af henholdsvis stuetempereret og koldt vand samt
danskvand igennem systemet og mindst 3 liter varmt
vand. Det brugte vand bør ikke drikkes.
• Hvis en kildevandskøler ikke er blevet brugt i længere tid,
skal flasken udskiftes med en ny, forseglet vandflaske.
• Desinficer alle udvendige overflader på maskinen og
flasken, herunder alle dyser, taphaner og -håndtag,
mærkater, drypbakker og beholdere, med et
fødevaregodkendt desinfektionsmiddel.
• Vask alle glas, flasker, karafler og andre drikkebeholdere
i hånden med varmt vand og flydende opvaskemiddel,
og skyl af. Vask derefter det hele i opvaskemaskinen to
gange for at for at rengøre fuldstændigt.
• I forhold til kaffemaskiner skal du tømme alle bakker,
der kan indeholde rester af kaffe. Kør mindst 1 liter varmt
vand igennem kaffemaskinen, og aftap 3-4 kopper kaffe
før brug.
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Sådan forbedrer du
den daglige hygiejne

Nye vaner og ny adfærd må tages i brug, og vi bør opfordre til regelmæssig
desinfektion af udstyr og forbrugsvarer samt til øget personlig hygiejne – dette for at
forhindre spredning af virus og bakterier.

Håndhygiejne
Hænderne skal vaskes med vand
og sæbe eller desinficeres med en
alkoholbaseret håndsprit før og efter
brug af en vandautomat. Bakterier og
virus kan spredes fra person til person
gennem kontakt med overflader. Ved at
vaske hænder forhindrer vi spredningen af
COVID-19. Vi anbefaler at placere håndsprit
og vådservietter ved vandautomaten.

Hygiejne til forhindring af
dråbesmitte
Vask eller desinficer hænderne med en
alkoholbaseret håndsprit før og efter
brug af vandautomaten. Husk at nyse
eller hoste i ærmet, når du befinder dig
ved vandautomaten, for at forhindre
smittespredning. Vi anbefaler at placere
håndsprit og desinficerende vådservietter
ved vandautomaten og en affaldsbeholder
til brugte servietter.

Desinfektion af vandautomat

Social afstand
Brugere bør holde sikker afstand fra andre
ved vandautomaten. Det anbefales at
holde mindst 1 meters afstand til enhver tid.

Desinfektion og
bortskaffelse af glas og
kopper

Brug en alkoholbaseret desinfektionsspray eller
desinficerende vådservietter til engangsbrug til
at desinficere vandautomaten regelmæssigt med
særlig fokus på aftapningsområdet. Brugere kan
blive smittet efter at have rørt ved en forurenet
overflade og derefter berøre øjne, næse eller
mund.

Alle glas, flasker, karafler og andre
drikkebeholdere skal vaskes i
opvaskemaskine efter brug – uden
undtagelse. Det anbefales at vaske det hele
to gange. Hvis der bruges engangskopper,
bør disse smides ud efter brug.
Engangskopper bør ikke genbruges eller
overlades til at blive smidt ud af andre.

Dette er en af de mest almindelige måder, som
COVID-19 spredes på. For kildevandskølere skal
du derudover være særlig opmærksom på flaskens
åbning, når du sætter den i køleren. Du bør bruge
engangshandsker eller vaske/afspritte hænderne
grundigt, inden du åbner flasken og løfter den på
plads. Når flaskerne leveres til arbejdspladsen,
bør de ydre overflader på flaskerne desinficeres
med en alkoholbaseret desinficerende spray eller
vådserviet.
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Håndhævning af tiltag
Vandautomater vil sandsynligvis være opstillet
i fællesområder, såsom reception, køkken,
fælles spiseområde, gangarealer osv. Som
hjælp med at håndhæve retningslinjerne for
brug af vandautomaten, anbefaler vi at indføre
retningslinjer for social afstand og hygiejne.
Dette i form af plakater, klistermærker
eller bordkort, som kan placeres på eller
omkring vandautomaten og er synlige for alle
medarbejdere og besøgende. Andre tiltag
kan være at indrette arbejdspladsen med
skillevægge og skærme, så det bliver nemmere
at holde afstand på offentlige arealer eller
fællesområder.

Besøg
Teknikere, som besøger arbejdspladsen
for at levere flasker, installere eller
servicere vandautomater, bør følge en
streng hygiejneprotokol, der omfatter
at holde sikker afstand til andre, bruge
håndsprit før of efter hvert besøg, bruge
engangshandsker under besøget og bruge
et desinficerende middel til desinfektion af
både vandautomat og eventuelle flasker.
Regelmæssig vedligeholdelse og service
anbefales for at sikre, at maskinen
altid fungerer optimalt. Dette omfatter
desinfektion af vandautomaten og
udskiftning af filter og UV-lampe, når det er
nødvendigt.
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At komme trygt tilbage
på arbejdspladsen
Adgang til drikkevand på arbejdspladsen er en rettighed. Vand er afgørende for vores sundhed og
velvære. Det er derfor altafgørende, at virksomheder indfører de nødvendige smitteforebyggende
tiltag, så medarbejderne fortsat har adgang til drikkevand på den sikrest mulige måde for at
forhindre spredning af COVID-19.
Ved at tilbyde ressourcer og et arbejdsmiljø, der fremmer håndvask og social afstand, kan kontorer
og lagre samt virksomheder i HoReCa-, uddannelses- og sundhedssektoren holdes åbne og sikre.
Ved at følge strenge standarder for hygiejne på arbejdspladsen og vælge produkter, der giver os
maksimal beskyttelse, kan virksomheder og organisationer i alle sektorer fortsætte med at tilbyde
adgang til friskt og rent drikkevand til medarbejdere, patienter og kunder.
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Om Waterlogic
Waterlogic er en innovativ udvikler, producent, distributør
og serviceudbyder af drikkevandsautomater og -løsninger til
miljøer som kontorer, fabrikker, hospitaler, restauranter, hoteller,
skoler og offentlige rum. Fra fritstående gulv- og bordmodeller
til integrerede vandautomater og tappetårne – alle løsninger
fokuserer på at levere vand af bedste kvalitet på den mest
bæredygtige måde.
Waterlogic blev grundlagt i 1992 og var en af de første
virksomheder til at introducere vandautomater tilsluttet
vandforsyningen til kunder over hele verden. Virksomheden har
været markedsledende inden for produktdesign og vandkvalitet,
anvendelse af egne teknologier og med salg og service i
verdensklasse.
Waterlogic har datterselskaber i 17 lande og er markedsleder
i USA, Australien og Vesteuropa, særligt i Storbritannien og
Tyskland. Ydermere tæller Waterlogics omfattende og voksende
netværk af uafhængige distributører mere end 50 lande verden
over fordelt på Nord- og Sydamerika, Europa, Asien, Australien
og Sydafrika.

Better thinking, better water,
better for you, better for the planet

Kontakt os for flere oplysninger
brand@waterlogic.com
www.waterlogic.dk
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