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Til restauranter, kantiner, butikker og andre
fødevarevirksomheder
Coronavirus/covid-19 smitter ikke gennem mad, men via dråber fra host og nys fra smittede
personer.
Hent sideindhold som pdf for skærmlæserbrugere

SPØRGSMÅL OG SVAR
Kan vi anvende en kloropløsning som alternativ til håndsprit?
Nej, en kloropløsning er ikke et alternativ til håndsprit. Personale i fødevarevirksomheder bør i stedet vaske hænder med
vand og sæbe og eventuelt bruge handsker.
Hvis du ekstraordinært ikke har adgang til vand og sæbe, kan du bruge almindelige vådservietter.
Kan vi servere smagsprøver i vores butik?
Selvom coronavirus ikke smitter via fødevarer, så anbefaler Fødevarestyrelsen, at butikkerne undgår arrangementer,
hvor folk stimles sammen og står tæt, som det kan ske ved servering af smagsprøver.
Vi råder til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god håndhygiejne, nys og host i ærmet og begræns fysisk
kontakt for at undgå smitte.
Butikken er lukket grundet coronakarantæne blandt de ansatte, kan jeg spise de varer, som jeg har købt i
butikken?
Ja. Du kan fortsat spise de fødevarer, som du har købt i butikken. Selvom en butiksansat kan være smittet med
coronavirus, vil sandsynligheden for at blive smittet ved at spise de indkøbte dagligvarer være yderst lille. Coronavirus
skal ned i luftvejene for at give sygdom og ikke via mave/tarmkanalen.
Fødevarestyrelsen anbefaler, at du altid holder en god hygiejne i køkkenet og vasker dine hænder regelmæssigt.
Er der større risiko for smitte ved buffet-servering frem for enkeltvis servering
Nej, coronavirus smitter via dråber i luften og via luftvejene. Hvis en smittet person overfører coronavirus til en buffet med
mad (både madvarer og tag-ting), er sandsynligheden for smitte yderst lille. Coronavirus skal nemlig ned i luftvejene for
at give sygdom. Smitten kan ske, når en smittet person færdes tæt blandt andre mennesker. Fødevarestyrelsen henviser
til, at man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god håndhygiejne, nys og host i ærmet og at undgå personer med
symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion for at undgå smitte.

Hvis en medarbejder i et køkken har coronavirus, kan det så smitte via maden?
Nej, coronavirus smitter via dråber i luften og via luftvejene og ikke gennem maden. Hvis virksomheden har en syg
medarbejder, skal denne person følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Hvor længe kan virus overleve på dørhåndtag og lignende?
Informationerne om hvor længe coronavirus kan overleve i miljøet, er ikke helt entydige p.t. Men generelt kan
coronavirus overleve 2-3 døgn ved stuetemperatur, og længere tid ved køletemperatur. Den bliver ikke inaktiveret af
frysning. Vi anbefaler derfor, at man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god håndhygiejne, nys og host i ærmet
og at undgå personer med symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion for at undgå smitte.
Hvordan skal vi forholde os, hvis en medarbejder i vores fødevarevirksomhed får konstateret COVID-19?
Hvis virksomheden har en syg medarbejder, skal denne person følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det samme
gælder, hvis virksomheden bruger en transportør, hvor vognmanden er syg.
Virksomheden kan eventuelt hente hjælp til at udarbejde beredskabsplaner for denne situation i sin brancheorganisation.
Fødevarestyrelsen skal ikke involveres i en sådan plan.

Kan Coronavirus smitte via de fødevarer man kan købe i butikker?
Nej, coronavirus smitter via dråber i luften og via luftvejene. Hvis en smittet person overfører coronavirus til en fødevare,
vil sandsynligheden for smitte ved at man spiser denne fødevare, være yderst lille. Coronavirus skal ned i luftvejene for
at give sygdom og ikke via mave/tarmkanalen. Derudover kan coronavirus ikke overleve særligt længe i miljøet (2-3 dage
ved stuetemperatur).
Kan coronavirus smitte via kundevogne og -kurve i butikker?
Det er der meget lille risiko for, da coronavirus smitter via dråber i luften fra host og nys fra en smittet person. Men
Fødevarestyrelsen henviser til, at man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god håndhygiejne, nys og host i
ærmet og at undgå personer med symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion for at undgå smitte.

Kan der være risiko for at få Coronavirus fra fødevareemballage eller andet indkøbt i Italien eller Kina?
Svar: Nej, coronavirus smitter via dråber i luften og via luftvejene og ikke via fødevarer og emballage
Kan jeg blive smittet af at røre ved fx en salat-tang, som en smittet har rørt ved?
Risikoen for at blive smittet med coronavirus, når man rører ved flader eller ting er generelt yderst lille. Det kan dog ske,
hvis en smittet person nyser i hånden og herefter overfører sekret ved at tage fat i fx et dørhåndtag eller en salat-tang.
Den næste bruger får hermed sekret på hænderne, og hvis denne klør sig i næsen eller øjnene, kan man risikere at blive
smittet. Derfor er det vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god håndhygiejne, nys og host i ærmet og at
undgå personer med symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion for at undgå smitte.
Kan man være sikker på, at coronavirus er fjernet fra drikkeglas, som er vasket i en industriopvaskemaskine?
Kan man være sikker på, at coronavirus er fjernet fra drikkeglas, som er vasket i en industriopvaskemaskine?
Kan vi spise fødevarer fra lande med coronavirus (fx Norditalien, Kina m.m.)?
Ja, coronavirus smitter ikke til mennesker via fødevarer og emballage. Fødevarer fra de berørte lande udgør derfor ikke
en risiko. Det gælder bådeforarbejdede varer, fx hakkede tomater på dåse, samt uforarbejdede varer, fx frisk frugt og

grønt fra Italien eller hørfrø fra Kina. Derudover bliver coronavirus inaktiveret, når fødevaren bliver varmet op til 70-75 °C
i 2 minutter eller tilsvarende.
Skal vi være ekstra omhyggelige med at gøre rent og desinficere i køkkenet/restauranten i denne tid?
Virksomhederne skal følge deres sædvanlige rengøringsplaner for køkkener og for buffetområder m.m. Almindelige
desinfektionsmidler (inkl. de alkoholbaserede) gør at coronavirus bliver inaktiveret. Coronavirus overføres ikke via
fødevarer, men af hensyn til smitterisikoen imellem mennesker kan det være nødvendigt med ekstra opmærksomhed på
rengøring og desinfektion.
Virker håndsprit på coronavirus?
Ja. Håndsprit virker på coronavirus, men husk også at vaske hænder med vand og sæbe hyppigt.

Fødevarestyrelsen henviser generelt til, at man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at undgå smitte med coronavirus. Følg
de almindelige hygiejneråd om god håndhygiejne, host og nys i ærmet samt undgå kontakt med personer, der har symptomer på
forkølelse eller luftvejsinfektion. Find al information fra Sundhedsstyrelsen her.

