Coronavirus/covid-19

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

1. 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.

2. 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.

3. 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)

4. 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.

5. Virker håndsprit på coronavirus?
Ja. Håndsprit virker på coronavirus, men husk også at vaske hænder med vand og sæbe hyppigt.

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

