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Virksomheter vil søke en viss normalitet når de kommer
tilbake til arbeidsplassen etter nedstengning. Da er det
behov for veiledning til å opprettholde sikkerhet for
ansatte, besøkende og kunder. Grunnet COVID-19 vil
selskaper være nødt til å forsterke hygienepraksisen og
bli mye mer forsiktige med produktene de bruker.
Dette informasjonsskrivet er laget for å gi praktisk
innsikt og tiltak for å hjelpe selskaper med å sette
de nødvendige standarder. Dette for å redusere
smitterisikoen ved bruk av drikkevannsautomater på
arbeidsplassen under COVID-19-pandemien.
Informasjonen tar sikte på å informere folk når de er
tilbake på jobb og sikre trygg tilgang til rent vann fra
vanndispenserene på kontorer, lagre, HoReCa-lokaler,
læresteder og institusjoner.

Hva dette skrivet dekker:
I dette informasjonsskrivet dekker vi bruken av alle typer

Rutiner må på plass når det gjelder bruken av det meste av

vanndispensere.

kontorutstyr som brukes hyppig.

Det finnes en rekke delte ressurser på arbeidsplassen,

De følgende sidene gir informasjon om de forskjellige

som alle kan føre til kryssforurensning og gi potensiell

tilgjengelige drikkevannsløsningene, i tillegg til anbefalte tiltak for

smittespredning:Tenk på glass, kopper bestikk, kopimaskiner,

å få vannmaskiner i gang etter en periode uten bruk - og hvordan

kjøleskapet og vanndispenseren. Men å forby tilgang til essensielt

opprettholde driftssikkerheten til maskinene.

utstyr gir ikke et funksjonelt og godt arbeidsmiljø. En balanse må
til for å gi ansatte en trygg tilgang til de samme viktige utstyret på
arbeidsplassen.
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Produktegenskaper
og bruk

Gulvmodeller
Gulvmodeller koblet til vann-nettet bruker i de fleste tilfeller

Integrerte/innbygde
dispensere

UV-lys for å rense drikkevannet for bakterier, virus og cyster.
UV-lys er meget effektivt og forhindrer kontaminering opp til

Integrerte/innbygde dispensere er ofte plassert i et underskap,

99% av tilfellene.

koblet til vann-nettet og benytter et tappetårn plassert på benk.

Mange frittstående dispensere har også et

Automatene tilbyr som oftes kaldt og kullsyreholdig vann. De

antimikrobielt belegg på hovedoverflater, spesielt rundt

fleste tilbyr ikke antimikrobiell beskyttelse eller UV-lys, kun

dispenseringsområdet (knapper, dyser og dryppbrett). Dette

filtrering for å fjerne forurensninger som sedimenter, pollen og

gir ekstra beskyttelse mot forurensning fra bakterier, virus og

rust, samt kjemikalier inkludert klor og sprøytemidler.

mugg. Et antimikrobielt belegg er sterkt anbefalt ettersom
beskyttelsen fungerer kontinuerlig med over 99% effekt i de

Tappetårnet bør desinfiseres regelmessig gjennom hele dagen

fleste tilfeller. Sammen med jevnlig desinfisering av maskinen

for å sikre hygienisk drift.

som en del av renholdet på arbeidsplassen, gir belegget økt
beskyttelse og sørger for optimal hygiene.
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Produktegenskaper
og bruk

Kildevannskjølere

Engangsflasker
av plast

Kaldt vann fra
springen

man ikke har mulighet til vanndispenser

På samme måte som kildevannskjølere

Vann fra kjøkkenvasken er tilgjengelig

koblet til vann-nettet. Vannflaskene

krever engangsflasker håndtering

for alle i bygningen. Vannkranen berøres

leveres av Waterlogic og lagres i lokalene.

helt fra kilde til lager med transport

av mange gjennom hele dagen - alt fra

og oppbevaring. De krever også

håndvask og til oppvask. De fleste vanlige

Flasker med kildevann krever håndtering

ansvarlig avhending, både med tanke

vannkraner har heller ingen antimikrobiell

fra vannkilde til lager: Levering, lagring,

på forurensningsrisikoen de utgjør og

overflatebeskyttelse, som gir den ekstra

bruk og panting av tomme flasker.

effekten på miljøet.

tryggheten mot forurensede overflater.

sine hygienetiltak rundt håndteringen av

Hvis drikkevannstilførselen stort sett blir

Det må opprettholdes et ekstremt høyt

disse flaskene både før og etter bruk.

tilfredsstilt av flaskevann, vil det alltid

hygienenivå for å holde vannkranen

være et antall konsumerte flasker på

ren til enhver tid. Kranen kan lett bli

arbeidsplassen. Det gir en økt risiko for

forurenset av hendene til en infisert

virusspredning, gjennom utilsiktet deling

person, eller om personen hoster

av flasker eller ved å plukke opp flasker

eller nyser i nærheten, eller berører

for å kaste/pante dem.

tappeområdet med flasker og glass.

Kildevannskjølere bruker store flasker
med kildevann. De er spesielt nyttige der

Virksomheter bør sørge for å forbedre

Vannkvalitet og smak kan også være
varierende avhengig av beliggenhet.
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Hvordan få tilgang til trygt
drikkevann på arbeidsplassen
Følgende retningslinjer beskriver hvordan
arbeidsplasser kan komme trygt i gang igjen etter
en periode uten virksomhet.

Bruk av en drikkevannsdispenser
etter et lengre opphold.
Mange arbeidsplasser har vært stengt i en periode under
COVID-19-karantenen. Før du bruker en vanndispenser,
maskin eller annet utstyr for første gang etter en periode
uten bruk, anbefaler vi at du tar følgende steg for å sikre at
eventuelle bakterier forurensing på overflater fjernes og at
vannet er helt trygt å drikke:
• Hvis en maskin som er koblet på vannforsyningen, har
hatt en pause i bruk, må du tappe minst 5 liter hver av
lunkent, kaldt og kullsyreholdig vann, og minimum 3 liter
varmt vann. Tapp vannet i eksternt beholder og tøm ut.
• Hvis en kildevannskjøler har hatt en pause i bruk. Bytt ut
flasken med en ny forseglet flaske med kildevann.
• Rengjør alle utvendige overflater på maskinen og flasken,
inkludert tappeområdet, tappekraner/tappehåndtak/
dryppskuff ved hjelp av en næringsmiddelgodkjent
desinfeksjonsmiddel.
• Vask alle glass, gjenbrukbare flasker, karafler og
andre drikkebeholdere for hånd med varmt vann og
oppvaskmiddel, og skyll etterpå. Det anbefales to
omganger i oppvaskmaskin for å fjerne alt av eventuelle
rester.
• For kaffemaskiner tømmer du kaffegrutoppsamler med
rester av kaffe. Kjør minst 1 liter varmt vann gjennom
kaffemaskinen og tøm ut de første 3-4 kopper med kaffe
før du bruker maskinen som tidligere.
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Forbedre daglige
hygienerutiner

Nye vaner og en ny adferd må tas i bruk for å forhindre smittespredning. Bruk derfor
hver mulige anledning til å oppmundre til regelmessig desinfeksjon av utstyr og
tilbehør, i tillegg til økt personlig hygiene.

Håndhygiene
Hender skal vaskes nøye med såpe og vann,
eller desinfiseres med en alkoholbasert
gelé, før og etter bruk av vanndispenseren.
Bakterier og virus kan spres gjennom
kontakt med overflater fra person til person
(kryssforurensning). Ved å vaske hender
forhindrer en enkelt spreding av smitte. Vi
anbefaler å oppbevare et alkoholbasert
håndrensemiddel innen rekkevidde av
dispenseren.

Hygiene for å forhindre
dråpesmitte
Vask eller desinfiser hendene med en
alkoholbasert håndrensegelé før og
etter bruk av dispenseren. Befinner
du deg ved dispenseren, husk å nyse
og hoste i albuekroken for å forhindre
smittespredning. Vi anbefaler å plassere
en håndrenser og renseservietter innen
rekkevidde av dispenseren, og en
avfallsbeholder til brukte renseservietter.

Rengjøring av dispenseren

Sosial distansering
Brukere bør holde en trygg avstand fra
andre ved vanndispenseren. Det anbefales
at en avstand på minst 1 meter overholdes
til enhver tid

Desinfisering og avhending
av glass og kopper

Bruk et alkoholbasert desinfeksjonsmiddel på
sprayflaske, eller desinfiserende våtservietter
til engangsbruk, for å desinfisere dispenseren
regelmessig: Vær spesielt oppmerksom på
dispenseringsområdet. Brukere kan bli smittet
ved å berøre forurensede overflater og deretter
berøre øyner, nese eller munn.

Alt av glass, krus, gjenbrukbare flasker, karafler
og annet må vaskes i oppvaskmaskin etter
enhver bruk - uten unntak. To vaskesykluser
i oppvaskmaskin anbefales. Hvis det brukes
engangskopper, må det oppfordres til kasting etter
hvert bruk. Engangskopper skal ikke brukes på nytt
eller overlates til andre.

Dette er en av de vanligste måtene
COVID-19 spres på. I tillegg når det gjelder
kildevannskjølere, må du være spesielt
oppmerksom på flaskeåpningen når du bytter
flaske med vann på kjøleren. Engangshansker
bør brukes eller vask/desinfiser hendene
grundig før flasken åpnes og løftes på plass.
Når flasker leveres til arbeidsplassen, skal
du rengjøre flaskenes ytre overflater med
en alkoholbasert desinfeksjonsspray, eller
tørke av med alkoholbaserte våtservietter til
engangsbruk.
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Håndheving av tiltak
Dispensere vil sannsynligvis stå i fellesområder som for
eksempel resepsjon, kjøkken, spiseområde, gang osv.
For å hjelpe med å håndheve hygienetiltak for bruk av
dispenseren, anbefaler vi å inkludere instruksjoner om
sosial distanse og hygiene.
Dette kan gjøres i form av plakater, klistremerker
eller informasjonskort som er plassert på eller rundt
dispenseren, og gir nødvendig informasjon til ansatte
og besøkende. Andre tiltak kan omfatte omrokering
av kontoroppsettet ved å innføre barrierer og skiller,
slik at det blir enklere å gjennomføre sosial distanse i
offentlige- eller fellesområder.

Besøk
Teknikere som besøker lokaler for å levere
flasker til kildevannskjølere, installere eller
utføre service på vanndispensere, skal følge
strenge hygienerutiner - som inkluderer
å holde en trygg avstand fra andre; bruke
håndrenser før og etter hvert kundebesøk;
ha på engangshansker under hele besøket;
og bruke desinfiseringsmiddel for å
desinfisere både dispenser og eventuell
flasker.
Regelmessig vedlikehold og service
anbefales for å sikre at maskinen fungerer
optimalt. Dette inkluderer desinfisering av
dispenser, bytte av filter og UV-lampe der
det er aktuelt.
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Å komme trygt tilbake
på arbeidsplassen
Tilgang og tilførsel av drikkevann på arbeidsplassen er en rettighet.Vann er viktig for helse og
velvære. Det er derfor avgjørende at selskaper setter i verk de riktige smitteforebyggende tiltakene
for å sikre at tilgangen til drikkevann ikke blir tilbakeholdt, men gis på en tryggest mulig måte for å
forhindre spredning av COVID-19.
Ved å legge til rette for gode hygienetiltak og et arbeidsmiljø som fremmer håndvask og sosial
distansering, da bedrifter holdes åpne og være trygge å jobbe i.
Ved å følge strenge hygienetiltak på arbeidsplassen og velge produkter som gir brukere maksimal
beskyttelse og sikkerhet, kan bedrifter og organisasjoner i alle sektorer fortsette å tilby friskt og rent
drikkevann til sine ansatte, pasienter og kunder.
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Om Waterlogic
Waterlogic er en innovativ produsent, distributør
og tjenesteleverandør av drikkevannsdispensere og
drikkevannsløsninger for alle typer arbeidsplasser innen kontorer,
fabrikker, sykehus, restauranter, hoteller, skoler og offentlige
virksomheter. Fra gulvmodeller- og bordmodeller, til integrerte
dispensere og tappetårn - fokuserer hver løsning på å levere vann
av beste kvalitet på en mest mulig bærekraftig måte.
Waterlogic ble stiftet i 1992 og var et av de første selskapene
som introduserte POU-dispensere (vanndispenser tilkoblet
vann-nettet) til kunder over hele verden. Selskapet har vært
markedsledende innen produktdesign, bærekraft, vannkvalitet og
anvendelse av egenutviklede teknologier - med salg og service i
verdensklassen.
Waterlogic har egne datterselskaper i 17 land. De ledende
markedene er USA, Australia og Vest-Europa, spesielt
Storbritannia og Tyskland. I tillegg når Waterlogics omfattende og
ekspanderende, uavhengige globale distribusjonsnettverk over
50 land i verden i Nord- og Sør-Amerika, Europa, Asia, Australia
og Sør-Afrika.

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

Kontakt oss for mer informasjon
brand@waterlogic.com
www.waterlogic.no
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