
 

 

KORONAVIRUS – FRUKT OG GRØNT  
 
Jobbfrukt følger situasjonen tett, og vi forholder oss til rådene fra Mattilsynet og 
Folkehelseinstituttet. Det er så langt ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og 
drikkevann. På FHI sine hjemmesider står videre beskrevet at sykdommen (Covid-19) smitter 
som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveien hos en syk person til en 
annen person, via dråpe- eller kontaktsmitte. 
 
Smitteverntiltak som er innført og benyttes hos oss i Sandnes Pro-Service 
 

• Renhold/desinfeksjon 
- Vi har innført økt frekvens og nøyaktighet i renhold/desinfeksjon av alle flater som 

berøres av mange mennesker. Også håndtak og ratt på trucker, jekketraller og biler 
desinfiseres før bruk 

• Hygiene 
- Økt frekvens og oppfølging av håndvask og bruk av hånddesinfeksjon. Oppfølging av 

at alle ansatte etterlever rutinene for håndhygiene. 
- Ekstra desinfeksjonsmidler er satt opp på strategiske punkter i hele bedriften. 
- Hansker benyttes under pakking av frukt, de skiftes hyppig og hender vaskes alltid før 

og etter bruk. 
- Det benyttes egen bekledning både under pakking og under utlevering av frukt. 
- Vi holder alltid minst 1 meter avstand mellom ansatte, også på pakkelinjen. 
- Vi vil søke å unngå returemballasje, ingen gjenbruk av emballasje. 
- Vi har låste dører og unngår fysisk kontakt med eksterne personer ved overlevering 

av varer. 
- Sjåførinnganger er utstyrt med desinfeksjonsmiddel og instruksjonsplakat for hygiene.  
- Bilene blir rengjort og desinfisert hver dag, Antibac følger i hver bil og benyttes før og 

etter hver kundeleveranse. 
 
I uke 20 fikk Jobbfrukt bestilling fra Helseetaten v/ Koronatelefonen. Spir Oslo AS står for 
leveransen. Bestillingen velger vi å se på som at vårt produkt har liten smittespredningsfare. 
 
På generelt grunnlag anbefaler vi å skylle godt all frukt, bær og grønnsaker før man 
spiser, og at man er nøye med å følge retningslinjene for god håndhygiene.  
 
Vi er trygge på at alle våre ansatte gjør sitt ytterste for å etterleve FHI sine råd for å redusere 
smitte og vi er svært glade for tilliten våre Jobbfruktkunder viser oss. 
Våre kunder kjøper mer enn frukt! 

   


