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Altox nyhedsbrev - Fakta om håndsprit og hånddesinfektion 

 

COVID-19 update og efterårets kursussæson 

Da myndighederne lukkede Danmark ned 11. marts 2020 på grund af COVID-19, fulgte Altox 
myndighedernes anbefalinger og aflyste alle kurser i foråret samt temadagene i juni.  

Nu er Danmark ved at genåbne, og det er vi naturligvis glade for. Vi glæder os til at se dig igen til vores 
mange spændende kurser i efteråret. Det første kursus afholdes den 1.+2. september 2020 i ”CLP-
mærkning af blandinger og produkter”. Vores kursussæson i efteråret strækker sig fra september til og med 
november 2020 – se vores kursuskatalog her.  

Altox temadage, der er en tilbagevendende begivenhed i juni, blev udskudt til november/december 2020. 
Se nedenstående datoer og tilmeld dig: 

• 25. november i Århus 

• 26. november i Middelfart 

• 1. december i København 

 

Vi ved godt, at intet bliver lige som før, og vi følger til en hver tid myndighedernes anbefalinger, så du trygt 
kan deltage i kurser hos os. Det gælder både i forhold til hygiejne og afstand. Hvis der fortsat er påbud om 
afstand eller begrænsning på, hvor mange der må være forsamlet, gælder først-til-mølle-princippet. Vi 
krydser selvfølgelig fingre for, at vi kan imødekomme alle tilmeldinger. 

Bliver vores ordinære kurser hurtigt overtegnet, sørger vi for ventelister eller ekstradatoer. Der er allerede 
nu oprettet et ekstra kursus i ”Affaldsmærkning” d. 30. september 2020. 

På gensyn til en spændende efterårssæson. 

 

 

Særlige dispensationsmuligheder for håndsprit og hånddesinfektion 

Fremstiller, markedsfører eller sælger du håndsprit og hånddesinfektion, er det vigtigt at være opdateret på 
Miljøstyrelsens dispensationsmuligheder og datoerne for dispensationen. Er det relevant for dig og din 
virksomhed, så læs denne præcisering fra Miljøstyrelsen i nedenstående link. 

Link: Præcisering af reglerne for deadline for fremstilling, markedsføring og anvendelse af håndsprit og 
hånddesinfektionsmidler 

 

Nordisk projekt om håndhævelse af internethandel 

Nyt nordisk projekt afdækker graden af non-compliance i udenlandske webshops. Undersøgelsen viser, at 
dobbelt så mange af de produkter, der blev købt direkte fra virksomheder uden for EU, ikke overholdt 
kemikaliereglerne i sammenligning med køb inden for EU. Tankevækkende!  

Link: Nordic project on enforcement of internet trade 

https://altox.dk/http-altox-dk-wp-content-uploads-2016-10-kursuskatalog2020-pdf/
https://altox.dk/kurser/temadag-i-aarhus-25-11-2020/
https://altox.dk/kurser/temadag-i-middelfart-26-11-2020/
https://altox.dk/kurser/temadag-i-koebenhavn-01-12-2020/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/praecisering-af-reglerne-for-deadline-for-fremstilling-markedsfoering-og-anvendelse-af-haandsprit-og-haanddesinfektionsmidler/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/praecisering-af-reglerne-for-deadline-for-fremstilling-markedsfoering-og-anvendelse-af-haandsprit-og-haanddesinfektionsmidler/
https://www.norden.org/en/node/43481
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Miljøstyrelsen skruer op for kontrol med hånddesinfektion 

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion udvider kontrollen med hånddesinfektion. Alt for meget hånddesinfektion 
overholder ikke reglerne, og det skaber falsk tryghed. Derfor skærper Miljøstyrelsen nu kontrollen i butikkerne for 
at sikre, at de mange typer hånddesinfektionsmidler på markedet er lovlige. Kan dine biocider klare kontrollen? 

Ikke alt er tilladt, selvom man midlertidigt har lempet på visse krav! Man kan følge de tilbagetrækninger, som 
udsendes af Kemikalieinspektionen her: https://lnkd.in/eJYC8D2 

Link: Hånddesinfektionsprodukter tilbagekaldes 

 

Pas på dine hænder, når du beskytter dig mod virus 

Hyppig håndvask og afspritning kræver ekstra pleje af hænderne - også på arbejdspladsen. Læs de gode råd fra 
Astma-Allergi Danmark 

Link: Pas på dine hænder, når du beskytter dig mod virus 

 

Hvis du får denne mail, så er du allerede tilmeldt nyhedsbrevet - ellers kan du tilmelde dig på vores hjemmeside: 
"Tilmeld Altox nyhedsbrev" 

 
Vores LinkedIn side med nyheder kan du finde her: "Altox på linkedIn" 
 
Med venlig hilsen 
  
Altox 
 

 

 

 

https://lnkd.in/eJYC8D2
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/apr/haanddesinfektionsprodukter-tilbagekaldes/
https://www.linkedin.com/company/astma-allergi-danmark/
https://www.astma-allergi.dk/coronavirus/haandvask-og-sprit-er-haardt-for-haenderne
https://altox.dk/kontakt-os/tilmeld-nyhedsbrevet/?ct=t(Altox_Kursuskatalog_2017_20188_21_2017_COPY_01)&mc_cid=b261bbea0a&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://www.linkedin.com/company/2454976/?ct=t(Altox_Kursuskatalog_2017_20188_21_2017_COPY_01)&mc_cid=b261bbea0a&mc_eid=%5bUNIQID%5d

