
Vattenautomater på 
arbetsplatsen

Tillgång till tryggt dricksvatten 
efter COVID-19 karantän



I takt med att företag strävar efter att komma tillbaka 
till vardagen efter en längre tid i karantän, behövs 
anvisningar och rutiner för att säkerställa de anställdas, 
besökare och kunders trygghet. På grund av COVID-
19-virusets karaktär behöver företag och organisationer 
förbättra sina hygienrutiner och uppmana till mer 
noggranna rutiner i fråga om vilka produkter som 
används.

Detta informationsblad har skapats för att ge praktiska 
tips till myndigheter och organisationer i hur de 
kan vidta nödvändiga åtgärder för att minimera 
riskerna kring att att använda en vattenautomat på 
arbetsplatsen, under rådande pandemi. 

Syftet med denna information är att hjälpa kollegor och 
medarbetare som återvänder till sina arbeten med att 
hålla rätt vätskebalans på ett tryggt sätt. 
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efter COVID-19 karantän



 3

Vad detta dokument innehåller
I detta dokument behandlar vi användningen av fristående 

och integrerade dricksvattenautomater som ansluts direkt till 

vattenledningsnätet i lokalerna, liksom källvattenkylare. 

Det finns gott om utrymmen på en arbetsplats som är 

potentiella risker för smittspridning. Tänk på muggar, bestick 

och kopieringsmaskin, det gemensamma kylskåpet och 

vattenautomaten. Att förbjuda tillgång till nödvändig utrustning 

är ett kontraproduktivt sätt att uppehålla en praktisk arbetsmiljö. 

Det måste finnas en bra balans mellan att tillåta människor att på 

ett trygg och säkert sätt kunna ha tillgång till samma väsentliga 

kontorsresurser. 

Några av dessa val kommer att vara självklara, men samtidigt 

kommer det även att finnas en del som kräver ett mera informativt 

och kunnigt tillvägagångssätt. Precis som med de flesta 

kontorsutrustningarna som berörs av många, behöver man vara 

införstådd i risken det innebär att använda dricksvattenautomater.  

Följande sidor innehåller information om olika 

dricksvattenlösningar samt rekommenderade åtgärder för hur 

man startar igång maskinerna efter att de  har stått oanvända 

under en längre period och hur man håller dom igång på ett 

säkert och tryggt sätt.
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Funktion och 
användning

Fristående vattenautomater 
Fristående vattenautomater, anslutninga till vattenledningsnätet 

använder i vissa fall UV-ljus för att rena vatten från bakterier, 

virus och liknande. UV-ljus är mycket effektivt  och förhindrar 

kontaminering upp till 99,999 %.

Många fristående vattenautomater använder också en 

ytbeläggning som skyddar mot mikrober på viktiga ytor, särskilt 

kring mynningen - knappar, munstycke och droppbricka. 

Detta erbjuder ett extra lager av skydd mot föroreningar 

orsakade av bakterier, virusar och mögel. En antimikrob 

funktion rekommenderas starkt som ett regelbundet skydd 

med över 99% effektivitet i vissa fall. Detta, i kombination 

med regelbunden rengöring av maskinen som del av 

rengöringsrutinerna på arbetsplatsen, är ett mycket effektivt sätt 

att säkerställa optimal hygien. 

Inbyggda 
dricksvattenlösningar 
Inbyggda dricksvattenlösningar använder ett kyl- och 

filtreringsystem som är kopplat till vattenledningsnätet och 

placeras i ett underskåp med en tappkran ovan bänk.  

De ger vanligtvis ett urval av dricksvattenstyper inklusive hett 

eller kolsyrat vatten. De flesta erbjuder inte antimikrobskydd 

eller vattenrening med UV, utan enbart filtrering som tar bort 

föroreningar som sediment, pollen och rost, liksom kemikalier 

som klor eller bekämpningsmedel. 

Kranen och kranpelaren bör rengöras regelbundet under dagen 

för att säkerställa fortsatt hygienisk användning. 
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Funktion och 
användning

Källvattenkylare

Källvattenkylare använder vattenflaskor 

av plast, fyllda med naturligt källvatten. 

Källvattenkylare är lämpliga där 

det inte finns tillgång till vatten via 

vattenledningsnätet (ex lagerlokaler, 

byggarbetsplatser och liknande). 

Vattenflaskorna levereras av Waterlogic 

och lagerhålls ofta i mindre kvantiteter på 

arbetsplatsen.

Källvattenflaskor kräver rätt 

handhavande redan från källan via 

lagerlokalen, leverans, förvaring, 

användande och bortförsel av tomflaskor. 

Kunder som använder denna lösning bör 

försäkra sig om noggrann genomgång 

gällande hygien för handhavandet av 

flaskor före och efter användning. 

Engångsförpackade 
plastflaskor 

På samma sätt som med dunkar 

till källvattenkylare, kräver 

engångsvattenflaskor handhavande 

direkt från källan till lagerlokalen, 

leverans, inköp och lagerhållning. Det 

krävs också en ansvarsfull sophantering, 

både vad gäller smittorisken de utgör och 

effekten de har på miljön. 

Om tillhandahållandet av dricksvatten 

främst tillgodoses av engångsflaskorkan 

det finnas ett flertal flaskor på 

arbetsplatsen som är helt eller delvis 

använda vid något tillfälle. Det finns 

därmed en risk att sprida viruset genom 

att oavsiktligt dela på dessa flaskor, 

särskilt också vid hantering när man 

samlar ihop flaskorna för kassering.

Kallvatten från kran

Vatten från kranen i köket kan lätt 

nås av vem som helst i byggnaden. 

Det är vanligtvis en yta som berörs av 

många, med där tillhörande risk för 

sprittspridning. De flesta kranar saknar 

en skyddande antimikrob ytbeläggning 

som ger det extra lagret av skydd mot 

förorening av ytor. 

Tappkranarna i köket kräver därför en 

extra hög nivå av hygienåtgärder för 

att hållas ren. Den kan lätt förorenas av 

händer från någon som är infekterad, 

om den personen hostar eller nyser i 

närheten eller rör vid munstycket med 

flaskor och glas. Vattenkvalitén kan också 

ifrågasättas beroende på plats.
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Hur man använder en 
vattenautomat för första 
gången efter en längre tids 
uppehåll.
Många arbetsplatser har varit stängda under en period 
under rådande COVID-19 karantän. Innan man använder 
en vattenautomat, maskin eller utrustning för första gången 
efter en längre tids uppehåll, rekommenderar vi följande 
steg för att garantera att eventuella skadliga bakterier eller 
beläggningar lösgörs och att vattnet återigen är säkert att 
dricka: 

• Om en vattenautomat kopplad till en 
vattenledningsnätet har stått inaktiv en tid, spola  minst 
5 liter av rumstempererat, kallt och kolsyrat vatten och 
minst 3 liter hetvatten. Häll ut vattnet. 

• Om en källvattenkylare inte har använts på ett tag, byt ut 
flaskan till en ny oöppnad flaska.  

• Rengör vattenautomatens alla ytskikt, tillbehör som 
flaskor, utloppskranar, handtag, dekaler, spillbrickor 
tappkranar med ett livsmedelsklassat saniteringsmedel. 

• Diska alla glas, återanvändbara flaskor och karaffer 
för hand med hett vatten och diskmedel, skölj sedan 
noga. Diska sedan i diskmaskin, rekommenderat i två 
omgångar för att rensa bort alla rester. 

• För ismaskiner, släng all kvarbliven is och de två första 
omgångarna av nyproducerad is innan användning. 

• För kaffemaskiner, töm spillbrickor samt bönbehållare 
som har rester av kaffe kvar. Kör minst 1 liter hett vatten 
genom kaffemaskinen och häll sedan ut de första 3-4 
koppar kaffe innan användning. 

Hur man får tillgång till tryggt 
och säkert dricksvatten på 
arbetsplatsen
Följande riktlinjer förevisar dagliga regelverk 
kring hygien samt hur man kan tryggt kan komma 
igång igen på arbetsplatsen efter en period av 
avstängning.
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Förbättra dagliga 
hygienrutiner

Nya vanor och beteenden behöver införas - ta varje tillfälle i akt att uppmuntra till 
regelbunden rengöring av utrustning och förbrukningsvaror liksom skärpta personliga 
hygienrutiner för att hjälpa till att förhindra smittspridning. 

Handhygien

Händer bör tvättas noggrannt med tvål och 
vatten alternativt med en alkoholbaserad 
gel före och efter användning av 
vattenautomaten. Bakterier sprids lätt från 
person till person via exponerade ytor. 
Genom att tvätta händerna minskar man 
enkelt sprittspridning. Vi rekommenderar 
att placera handdesinfektion inom nära 
räckhåll från vattenautomaten. 

Minska luftburen smitta

Om du behöver nysa eller hosta i närheten 
av vattenautomaten, gör det absolut i 
armvecket, så hjälper du till att förhindra 
spridning. Smittan sprids främst genom 
s.k. droppsmitta som är mikroskopiska 
droppar som färdas genom luften från 
person till person. Vi rekommenderar att du 
har handdesinfektion och näsdukar inom 
räckhåll av vattenautomaten och slänger 
alla använda näsdukar i en sluten soptunna. 
Alternativt uppmana medarbetare att bära 
ansiktsmask.

.

Social distansiering

Användare bör hålla ett tryggt avstånd 
från andra vid vattenautomaten. Det 
rekommenderas att man alltid håller ett 
minimum avstånd på 1 meter. 

Rengöring av 
vattenautomaten

Använd en alkoholbaserad desinfektionsspray 
eller desinfektionsservetter för att rengöra 
vattenautomaten regelbundet, särskilt kring 
utloppet. Användare kan bli smittade genom 
att röra en förorenad yta och sedan röra sina 
ögon, näsa eller mun.

Detta är ett av de vanligaste sätten som 
COVID-19 sprids. Var extra noggrann när 
du öppnar och monterar en vattenflaska 
till en källvattenkylare. Man bör använda 
engångshandskar eller desinficera händerna 
noggrant innan en flaska öppnas eller 
monteras på plats. När flaskorna levereras 
till arbetsplatsen, rengör ytskikt med en 
alkoholbaserad desinfektionsspray eller 
desinfektionsservett..

Rengöring och bortplockning 
av glas och muggar

Samtliga glas, återanvändbara flaskor och karaffer 
bör diskas i en diskmaskin efter varje använding utan 
undantag. Två diskomgångar i följd rekommenderas. 
Om engångsmuggar används, uppmuntra till 
att man kastar dom efter varje användning. 
Engångsmuggar bör inte återanvändas eller lämnas 
till andra att slänga.
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Att införa  
instruktioner  
för hantering
Vattenautomater placeras vanligtvis i gemensamma 
områden som i receptionen, köket, gemensamma 
matutrymmen, allmänna utrymmen och hallar till 
exempel. För att hjälpa till att reglerna för användning 
av vattenautomaten efterföljs, rekommenderar vi att 
inkludera instruktioner för socialt avståndstagande och 
hygien.

Detta kan vara i form av affischer, klistermärken eller 
bordspratare som placeras ovanpå eller i närhet 
av vattenautomaten och som kommuniceras ut till 
all personal och alla besökare. Övriga åtgärder kan 
exemplevis vara att möblera om i kontorslandskapet 
genom att introducera gränser och avspärrningar för 
att förenkla socialt avståndstagande i allmänna och 
gemensamma områden. 

Platsbesök  
Tekniker som besöker lokalerna för att 
leverera källvatten, installera eller göra 
service på maskiner ska följa de strikta 
hygienregler som inkluderar ett tryggt 
avståndstagande från övriga; användning 
av handdesinfektion före och efter varje 
besök; användning av plasthandskar under 
hela besöket samt användning av avsedd 
desinfektion för att desinficera dunkar och 
vattenautomater. 

Regelbundet underhåll rekommenderas 
för att säkerställa att maskinen fungerar 
på ett tryggt och optimalt sätt. Det 
inkluderar rengöring av vattenautomaten, 
filtersanering och byte av UV-lampor vid 
behov. 
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Att kunna återvända 
tryggt till arbetet
Att ha tillgång till friskt dricksvatten på arbetsplatsen är en rättighet. Det är livsviktigt för hälsan och 
välmåendet. Därför är det av yttersta vikt att företag inrättar rätt infektionsförebyggande åtgärder 
för att säkerställa att tillgången till dricksvatten inte undanhålls utan erbjuds på det tryggast möjliga 
sätt för att förhindra spridningen av COVID-19.

Att erbjuda resurser och en arbetsmiljö som uppmuntrar till handtvätt, vett och etikett vad gäller 
sanering och distansering hjälper till att hålla kontor, lager, hotell- och restauranger, undervisnings- 
och hälsovårdsinrättningar öppna och trygga att verka i.

Genom att följa strikta hygienrutiner på arbetsplatsen och välja produkter som erbjuder maximalt 
skydd och säkerhet, kan företag och organisationer i alla sektorer fortsätta att erbjuda ett friskt och 
rent dricksvatten till sin personal, patienter och kunder. 
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Om Waterlogic

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

Waterlogic är en innovativ utvecklare, tillverkare, distributör 
och tjänsteleverantör av dricksvattenautomater och 
dricksvattenlösningar tillverkade för arbetsplatser som kontor, 
fabriker, sjukhus, restauranger, hotell, skolor och offentliga 
utrymmen. Med allt ifrån fristående, bänkplacerade och 
inbyggda vattenautomater till påfyllningsstationer, fontäner och 
vattenkokare, fokuserar varje dricksvattenlösning på att leverera 
ett vatten av högsta kvalitet på det mest hållbara sättet. 

Waterlogic grundades 1992 och var ett av de första företagen 
som introducerade dricksvattenautomater anslutna till 
dricksvattennäet, till kunder över hela världen och har varit 
marknadsledande i frågor som produktdesign och vattenkvalitet, 
användningen av produktunika teknologier, hållbarhet och en 
service och försäljning i världsklass.

Waterlogic har egna dotterbolag i 17 länder varav de större 
marknaderna är USA, Australien och i de västra delarna 
av Europa, i synnerhet England och Tyskland. Waterlogics 
omfattande självständiga globala distributionsnätverk når ut till 
ytterligare 50 länder över hela världen i Nord- och Sydamerika, 
Europa, Asien, Australien och Sydafrika. 

Kontakta oss för mer information 

brand@waterlogic.com
www.waterlogic.com
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