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Sammenfatning

Som følge af den nuværende COVID-19 situation har to forskere udført et kort bibliografisk studie for at undersøge 
spredning af SARS-CoV-2 i et mikrobiologisk og hygiejnemæssigt perspektiv med fokus på offentlige toiletter og 
restaurantomgivelser. 
 
Følgende emner bliver diskuteret: Hvordan virus spredes; risikoen forbundet med at røre ved overflader på offentlige 
toiletter; smitterisikoen på overflader af forskellige materialer som håndklæde- og servietdispensere af plastik og refills 
af papir; samt vigtigheden af at vaske hænder.  

Denne undersøgelse er baseret på viden, som er kendt per juli 2020.

Hvad er SARS-CoV-2?

SARS-CoV-2, også kaldet Novel Coronavirus, er navnet på det virus, der forårsager sygdommen COVID-19.

I begyndelsen af 2020, efter udbruddet i december 2019 i Kina, identificerede World Health Organization SARS-CoV-2 
som en ny type coronavirus, der forårsager en sygdom kaldet COVID-19 med symptomer, som kan være alt fra milde 
til fatale.

COVID-19 spreder sig meget nemt og effektivt mellem mennesker - hovedsagelig gennem tæt kontakt fra person til 
person 3. Desuden kan mennesker uden symptomer sprede virusset. Data fra den nuværende COVID-19 pandemi 
vidner om, at virusset spreder sig mere effektivt end influenza, men ikke så effektivt som mæslinger, der er særdeles 
smitsom. Generelt er risikoen for smitte med COVID-19 højere, jo tættere en person kommer på andre og i jo længere 
tid 25.

SARS-CoV-2 er en ud af syv typer human coronavirus. Overordnet er coronavirus en stor familie af virus, der 
kan forårsage sygdom hos både dyr og mennesker. Hos mennesker er flere coronavirus kendt for at give 
luftvejsinfektioner, lige fra almindelig forkølelse til mere alvorlige sygdomme som Middle East Respiratory Syndrome 
(MERS) og Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 28, 31.

Coronavirusser er kappeklædte virus - hvilket i elektronmikroskopbilleder skaber et billede af runde partikler, der 
minder om solens korona (aura). Kappeklædte virus har et fedtlag yderst kaldet kappen og strukturer inden for denne 
kappe, som består af forskellige proteiner, der bruges til at hæfte sig til- og trænge ind i menneskeceller 6. Kappen gør 
ikke virusset mere modstandsdygtigt, som man måske ellers ville tro. Pga. dets fedtlag er virusset ret nemt at slå ihjel 
med varme, sæbe, alkohol, UV-lys etc. Når kappen er ødelagt, bliver virusset ude af stand til at smitte.
 
Forskellige arter af coronavirus er ikke identiske, men har nogle egenskaber til fælles. Da SARS-CoV-2 er en ny 
coronavirus, ved man endnu ikke så meget om dets egenskaber. Derfor kan studier af andre typer coronavirus 
inddrages i antagelser om SARS-CoV-2. Erfaringer fra SARS(-CoV-1) og MERS er følgelig blevet inddraget. Desuden 
er det nemmere at eksperimentere med en mindre sygdomsfremkaldende art, hvorfor der også er mere data 
tilgængelig, hvis man inddrager studier i beslægtede virus.
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Hvad er smittevejene for SARS-CoV-2?

Dette virus spreder sig primært fra person til person via små luftbårne dråber, der stammer fra smittede mennesker, 
når de nyser, hoster eller taler 7, 21. Det er særdeles vigtigt at holde afstand til mennesker, der er smittede. Udendørs 
luft er at foretrække frem for at opholde sig i mindre, dårligt ventilerede indendørsmiljøer 24. En person kan 
sandsynligvis få COVID-19 af at røre ved en overflade eller en genstand, som er kontamineret med virusset, og 
derefter røre ved sin egen mund, næse og muligvis også øjne 25. Denne form for smitteoverførsel kan ikke udelukkes, 
men anses ikke for at være den primære måde, SARS-CoV-2 virusset spreder sig, fordi dets stabilitet i omgivelserne 
anses for at være lav 4, 22. For at undgå overførsel fra overflader, er det vigtigt at vaske og/eller desinficere hænderne 1. 
Der er indtil videre ikke evidens for, at mennesker kan blive smittede gennem vand eller mad 7, 15. 
 

Hvordan er overlevelsen af SARS-CoV-2 på forskellige overflader og  
i luften?
I modsætning til bakterier, som er levende organismer, er virus smittepartikler uden eget stofskifte. For at kunne 
reproducere sig selv, har virus brug for en levende værtscelle. Derfor kan de aldrig vokse i antal på egen hånd, f.eks. i 
fugtige omgivelser, som bakterier kan. Det er således mere præcist at tale om at inaktivere et virus, end at slå det ihjel. 
Et inaktiveret virus kan ikke længere forårsage en infektion.
 
Generelt afhænger coronavirus’ overlevelse af flere forskellige faktorer, som fugt, temperatur, materiale, hvor mange 
viruspartikler der oprindeligt blev tilført, forekomsten af forskellige stoffer etc. Desuden tyder noget på, at nogle 
parametre er til fordel for human coronavirus, f.eks. har lav temperatur og relativ høj luftfugtighed en stabiliserende 
effekt 2, 8, 19. I analysen af adskillige studier afdækkes det, at humane coronavirus som SARS og MERS eller endemiske 
humane coronavirus (HCoV) kan overleve på ikke-organiske overflader som metal, glas eller plastik i op til flere dage.
 
Stabiliteten af SARS-CoV-2 og SARS-CoV-1 aerosolerne (luftbårne dråber) og på overflader blev undersøgt af van 
Doremalen et al. 22. Resultaterne indikerer, at luftbåren smitte og smitte via genstande af SARS-CoV-2 er plausibel, 
idet virusset kan forblive levedygtigt og smitsomt som luftbårne dråber i timer og på overflader i dage (afhængig af det 
spredte inokulum). Mængden af virus på en overflade er vigtig. Hvis man applicerer mange viruspartikler, vil det tage 
længere tid, før antallet daler til et niveau, hvor de ikke længere smitter, sammenlignet med, hvor lang tid det tager, 
hvis man applicerer et mindre antal til at begynde med. Alle disse parametre; forskellen i antal virus der appliceres, 
samt påvisningsmetoden gør det vanskeligt at sammenligne resultaterne i de forskellige studier.

Chin et al. 4 undersøgte stabiliteten af SARS-CoV-2 under forskellige forhold, bl.a. på aftørringspapir. I en 
forsøgsopstilling blev virusdråber appliceret med pipette på forskellige materialer, hvorefter virussets koncentration 
blev målt over tid. Det blev vist ved den første måling efter 30 minutters inkubationstid, at viruskoncentrationen på 
papir var betydeligt reduceret. Efter 3 timer kunne intet virus spores.
 
Et andet studie har undersøgt forekomsten af SARS-CoV-2 på ikke-organiske overflader i virkelige omgivelser  
(i modsætning til laboratorieforsøg). En akutafdeling for infektionssygdomme og en sub-intensivafdeling, hvor man 
skønnede, at der måtte være virus tilstede, blev undersøgt ved at tage podeprøver af overflader og genstande. 
Resultaterne viste et lavere niveau af virus i virkelige omgivelser, som adskiller sig fra ovennævnte forsøg udført under 
kontrollerede laboratorieforhold 5.
 
Coronavirusser udviser lav stabilitet i almindelige omgivelser og er meget sårbare overfor oxidanter som klor 15. Sollys 
(UV-lys) og ozon bidrager også til at nedbryde dette virus 24. Og virusset kan effektivt inaktiveres gennem desinficering 
af overflader 12.
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I et studie af van Doremalen et al. blev det påvist, at SARS-CoV-2 er mere stabilt på plastik og rustfrit stål end på 
kobber og pap. På plastik og rustfrit stål kan det overleve i flere dage. Overlevelsen på absorberende overflader som 
karton og aftørringspapir, spænder over et tidsrum på et par minutter til nogle timer. Risikoen for overførsel via kontakt 
med kontamineret papir er lav 20. Samme resultater er offentliggjort for eksperimenter udført med SARS-CoV-116 hvor 
man lod store udåndingsdråber indeholdende SARS-CoV falde ned på papir. Selv med en højere koncentration af 
virus, end der normalt ville forekomme i slimprøver fra næsesvælg, var der ingen virusinfektivitet tilbage, efter papiret 
var tørret. Disse resultater fører til en konklusion om, at risikoen for infektion gennem dråbekontamineret papir er lille. 

Er der risiko for at få COVID-19, når man benytter et offentligt toilet?
Fordi spredning af dette virus hovedsagelig tilskrives luftbårne dråber fra mennesker med COVID-19, anses social 
afstand for at være den vigtigste forholdsregel til at forebygge spredning af sygdommen 26,29. Derudover er hyppig og 
grundig håndvask et tiltag, der stærkt anbefales 30.

Under COVID-19 pandemien kan der være en risiko forbundet med at besøge offentlige toiletter, fordi de ofte bliver 
benyttet af mange forskellige mennesker, og fordi de nemt bliver overfyldte. Ofte er rummene også dårligt ventilerede. 
Der er evidens for at COVID-19 kan overføres gennem luften i dårligt ventilerede omgivelser 24. Jet-air-driers til 
håndaftørring har vist sig at øge spredningen af flere forskellige mikrober, bl.a. virus, gennem luften til andre overflader 
på toilettet 13.

Overflader på toiletter kan også blive kontamineret med SARS-CoV-2 gennem luftbårne dråber fra nys, host eller tale.
 
Der er også blevet talt om, hvorvidt udskylning af toilet uden låg, kan udgøre en potentiel risiko. Når man skyller 
toilettet ud uden låget nede, kan der dannes luftbårne dråber, og afføring fra smittede mennesker kan indeholde en del 
virus. Det er imidlertid uklart, hvorvidt virus i afføring kan smitte, men det kan være endnu en kilde til smitteoverførsel 
11, 17, 23.
 
På baggrund af rummenes karakteristika i kombination med, at de er hyppigt besøgte områder, kan offentlige toiletter 
siges at udgøre en risiko. Dette skaber et dilemma. På den ene side er toiletter ikke det bedste sted at opholde sig, på 
den anden side bør man bruge dem af hygiejniske grunde. Konklusionen på dette kunne være at gøre besøget kort og 
effektivt for at begrænse eksponeringstiden og bidrage til at undgå for mange mennesker i rummet ad gangen.

Hvorfor er det vigtigt at vaske hænder?
Alle overflader udenfor og indenfor på toilettet kan være potentielt levested for uønskede bakterier og virus. Af denne 
grund er håndvask det vigtige, sidste step, inden man forlader rummet 27.
 
Håndvask med vand og sæbe efterfulgt af aftørring i et papirhåndklæde er en effektiv måde at reducere både 
bakterier og virus på hænderne. 9, 10. SARS-CoV-2 virus er sårbart over for rensemidlerne i sæbe, da de ødelægger 
kappen, der omgiver virusset og som er nødvendig for at det kan smitte. Alkohol-baserede desinfektionsmidler virker 
på samme måde 14.

Håndaftørring er en meget vigtig del af at vaske hænder. Det er sidste step i processen og bør efterlade hænderne 
helt tørre og hygiejniske 9, 10. Den anbefalede måde at tørre hænder på er ved brug af papirhåndklæder, der ikke 
kun absorberer vand, men derudover også mekanisk fjerner bakterier og virus. Engangshåndklæder af papir anses 
generelt for at være hygiejniske og effektive til dette formål 18.
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Hvad kan anses for en hygiejnisk måde at levere papirhåndklæder til 
brugeren? 

Der har været diskussioner omkring sikker brug af dispensere og papir på toiletter og risikoen for selv-inficering 
gennem berøring af kontaminerede overflader eller materialer - efterfulgt af overførsel af virus til øjne, mund eller 
næse (slimhindekontakt). Hygiejnisk designede dispensere til papirhåndklæder, toiletpapir og ansigtsservietter, bør 
være nemme at rengøre og genopfylde. Dispenserdesign bør gøre det muligt for brugeren at tage sit papirprodukt 
uden at røre ved selve dispenseren. Der findes både touch-free, sensor-aktiverede og touch-free, manuelle 
håndklædedispensere. Ud fra betragtningen at man bør begrænse tiden, man opholder sig på et offentligt toilet, 
anbefales intuitive systemer, såsom touch-free, manuelle håndklædesystemer, med hurtig dispenserfunktion.

Papiret i sig selv anses for at være et lavrisiko materiale som vært for- og overfører af virus 4, 16, 20, 22. Pålidelig og hurtig 
adgang til papirhåndklæder gør det muligt for brugeren at tage et ekstra stykke papir, som kan bruges til at dække 
dørhåndtaget til toilettet og på den måde undgå at røre direkte ved dørhåndtaget med de rene hænder, når man 
forlader rummet.

Bør brugen af servietdispensere i restauranter give anledning til 
bekymring?

Ligesom papirhåndklæder er servietter fremstillet af tissuepapir. Tidsspændet for inaktivering af virusset på 
absorberende materialer som papirservietter går fra minutter til timer, og risikoen for smitteoverførsel gennem berøring 
af kontamineret papir er lav 20. Dispenseren, hvor servietterne ligger hygiejnisk beskyttet, sørger for et tørt miljø, som 
er uegnet for virussets overlevelse. Derfor bør papirservietter i dispensere ikke give anledning til bekymring i forhold til 
overførsel af SARS-CoV-2 smitte.
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Sammenfatning og konklusioner 

  Idet SARS-CoV-2 primært spredes gennem små luftbårne dråber fra mennesker, der er smittede, er de 
vigtigste forebyggende tiltag social afstand og hyppig håndvask 

  Virusset kan overføres gennem luften i utilstrækkeligt ventilerede miljøer som små toiletter. Derfor bør 
toiletbesøg være korte og effektive, så eksponeringstiden begrænses, og man undgår overfyldte rum 

  Hygiejnisk håndvask omfatter effektiv håndaftørring. Papirhåndklæder anbefales, da de ikke alene tørrer 
hænderne grundigt, men også fjerner virus og bakterier mekanisk. Derudover tjener de som metode til at 
beskytte hænderne, når man rører ved overflader og dørhåndtag. 

  Touch-Free, manuelle dispensersystemer sikrer papirhåndklæder på en hygiejnisk, hurtig, intuitiv og 
pålidelig måde. 

 

  Generelt anses risikoen for overførsel af SARS-CoV-2 virus fra papir, der bruges som absorberende 
materiale i papirhåndklæder og servietter, for at være lav.

For at se hvordan Tork kan hjælpe dig med at nå den nye hygiejnestandard, gå til  
tork.dk/tryghedpaajobbet
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