Friske ansatte er viktig for
trivsel og effektivitet på
arbeidsplassen

FRISK

PÅ JOBBEN

Frisk på jobben er et hygienekonsept levert av

Frisk på jobben – et hygienekonsept til arbeidsplassen
Frisk på jobben er utviklet for å
redusere sykefravær i bedrifter.
Antibac AS tilbyr en rekke løsninger
innen rengjøring og desinfeksjon.

I konseptet Frisk på jobben har vi valgt
ut relevante produkter og laget
informasjonsmateriell som gir de
ansatte enkel opplæring og motiverer

til god håndhygiene. Ta vare på dine
kollegaer! Sett fokus på håndhygiene
i din bedrift, og ta kontakt med din
forhandler eller Antibac AS i dag.

Reduser smitte med opptil 70 % på din arbeidsplass
Daglig utsettes vi for mengder
med bakterier og virus, og noen
av disse gir sykdom. Smitte spres
blant annet i luften og ved direkte
kontakt. Hendene er i kontakt med
svært mye og er derfor en stor

kilde til spredning av sykdom.
Økt fokus på håndhygiene kan
redusere smitte med opptil 70 %*.
I alle situasjoner hvor mennesker
omgås tett er det stor risiko for
spredning av sykdom.

Som markedsleder med lang
erfaring ønsker Antibac AS å bidra
til mindre sykdom i samfunnet, og
jobber kontinuerlig med å gjøre
befolkningen friskere.
*Kilde: Norsk folkehelseinstitutt

Husk Antibac i hverdagen!

Etter toalettbesøk

Når man kommer
til arbeidsstasjonen sin

Før matlaging og håndtering
av mat og drikke

Etter mye håndhilsing og annen
omgang med mange mennesker

Før måltid

Ekstra fokus ved stor
forekomst av sykdom

Gjennom god håndhygiene og bruk av Antibac kan
man spare mange sykedager
Gjennomsnittlig sykefravær i Norge
de siste 10 år er ca 7 %, og av
disse er 14 % egenmeldt korttidssykefravær. Belastningen i bedriften

ved sykdom er langt mer enn
bare sykelønnen til den enkelte
arbeidstaker. I tillegg blir det ekstra
belastning på kollegaer, dårligere

kundeservice samt nedgang i
produksjon og salg. Sintef har
beregnet kostnaden ved fravær til
å være i snitt kr 2 600,- per dag.
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Hold deg frisk med Antibac på jobben!
Oversikten viser relevante produkter relatert til situasjoner og bruksområder. Ta kontakt med din forhandler eller Antibac AS for bestilling.
Inngang/
resepsjon

Kjøkkenkrok/
kaffemaskin

Toalett

På møterom

På hver pult

Inngang til
kantine

Utenfor
kontoret

Berøringsfrie
dispensere
Hvit
Art. nr 600861
Rustfritt stål
Art. nr 601667

Refill for berøringsfrie dispensere
Hånddesinfeksjon
Art. nr 601637
Mediline såpe
Art. nr 600865

Overflateservietter
Boks á 150 stk.
Art. nr 601150
Boks á 70 stk.
Art. nr 601192

Hånddesinfeksjon
Gel
Flaske 250 ml
Art. nr 601640
Flaske 150 ml
Art. nr 601687
Pumpe til 250 ml
Art. nr 600532

Hånddesinfeksjon
våtservietter
Boks á 70 servietter
Art. nr 601550

Gulvstativ
til berøringsfri
dispenser
Art. nr 601750

Store
desinfeksjonskluter
for overflate
Pakke à 12 stk
Art. nr 601672

Hånddesinfeksjon
våtservietter
Eske á 250 stk.
Art. nr 600901

Alternative dispenserløsninger til såpe og desinfeksjon:
Manuell dispenser til flaske
Kort hendel
Art. nr 601694
Lang hendel
Art. nr 601000

Manuell dispenser m/støttebøyle til flaske
Kort hendel for 750 ml
Art. nr 601007
Lang hendel for 750 ml
Art. nr 601006

Lang hendel for 1000 ml
Art. nr 601003

Friskere hverdag med Antibac
Antibac AS, Tlf: 66 77 11 70, e-post: post@antibac.no

www.antibac.no

Manuell dispenser
For 700 ml softbag
Art. nr 601001

