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Hvis familien eller samboende er syge
Hvis en medarbejders familie eller samboende 
er ramt af roskildesyge, men medarbejderen 
ikke selv er syg, kan medarbejderen være 
„rask smittebærer“ og bære smitten videre til 
arbejdspladsen. Derfor skal medarbejderen 
holde en ekstraordinær god personlig 
hygiejne, vaske hænder ofte og grundigt, 
tage rent arbejdstøj på og være ekstra 
opmærksom på begyndende symptomer.

Læs mere om roskildesyge
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Det er dit ansvar som leder af en 
fødevarevirksomhed at undgå, at 
medarbejdere får smittet kunder, 
spisegæster, kolleger eller andre med 
roskildesyge. Derfor skal du vejlede 
dine medarbejdere i, hvad de skal 
gøre, hvis de får roskildesyge. 

Roskildesyge med opkast og 
eventuelt diarré er ekstremt 
smitsom og kan smitte via fødevarer. 

Gået hjem pga. roskildesyge
Hvis en medarbejder er gået hjem fra 
arbejde med symptomer på roskildesyge, 
skal virksomheden gøre grundig rent og 
desinficere produktionsudstyr, inventar, 
toiletområder osv. for at undgå smitte. 
Norovirus, som giver roskildesyge,  
kan overleve i virksomheden i flere 
måneder. Virksomheden skal også 
kassere de fødevarer, som medarbejderen 
har håndteret på dagen.

Hvis en spisegæst eller en kunde har 
vist symptomer på roskildesyge, skal 
virksomheden gøre grundigt rent – især 
på toiletterne. Ved opkast i f.eks. køkken 
eller toilet skal virksomheden gøre 
ekstra grundig rent og desinficere.

Vask hænder med vand og sæbe. 
Håndsprit virker ikke mod norovirus, 

som giver roskildesyge!
Hvad siger reglerne?
Medarbejdere med symptomer på 
roskildesyge må ikke håndtere fødevarer 
og lave mad eller servere mad til andre. 
Medarbejderen skal straks give lederen af 
virksomheden besked om symptomerne.

Bliv hjemme!
Medarbejdere bør tidligst komme på 
arbejde 48 timer efter, at symptomerne på 
roskildesyge er væk. Man smitter mest i de 
første 48 timer, men kan udskille virus op til 
30 dage efter, at symptomerne er stoppet. 

Tilbage på arbejde efter roskildesyge
Når en medarbejder har været syg 
af roskildesyge og vender tilbage på 
arbejde, skal vedkommende være 
særlig opmærksom på at vaske hænder 
ofte og grundigt med sæbe og vand, 
samt tage rent arbejdstøj på.


