
 
 
 
 
 
 
 

       
Stop smitten på din arbejdsplads og beskyt dine medarbejdere  

- Bliv en del af “The CO-VIC Initiative” 
 
 
Vi tilbyder jer hermed deltagelse i et nyt stop-smitten-initiativ: ”The CO-VIC Initiative” (COVID-19 ViCare Infection 
Control Initiative). 
 
The CO-VIC Initiative består af følgende tiltag, som både direkte og indirekte reducerer risikoen for spredning af 
COVID-19 på arbejdspladsen. 
 

• COVID-Rapid – Antigen-test 
o  swab-virus-test på 20 minutter. Tester om medarbejdere er smittet med COVID-19 

 

• RADIC8 – ”Viruskiller” (Clean and Virus free Air Technology) 
o luftrenser der fjerner alle luftbårne vira (herunder COVID-19) i rum op til 165m2 pr. enhed 

 

• COVID-RAPID – Antistof-test 
o Fingerpriktest på 15 minutter. Tester om medarbejderen har været smittet med COVID-19 

 
Fase 1  
Test af medarbejdere for COVID-19 virus, 20 minutter før de møder på arbejdspladsen, deltager ved møder eller 
sociale arrangementer. 
 
Fase 2 
Opsætning af VirusKiller på de mest belastede arealer (reception, kantine, motionsrum og lignende) 
 
Fase 3 
Løbende stikprøvekontrol for COVID-19.  Spotter raske smittebærere og kan desuden suppleres med antistoftest 
 
Vi foretager testningen af medarbejderne på virksomhedens adresse, og VirusKiller luftrenser opstilles i testområdet, 
mens testningen foregår. 
 
Overvejer du at igangsætte The CO-VIC Initiative – så ring eller skriv til os 
Kontakt os og hør, hvordan The CO-VIC Initiative kan blive iværksat hos jer. Vi har gjort os umage med at sammensætte 
vores tilbud på en måde, som vi tror, vil være overkommelig for de fleste virksomheder – både praktisk og økonomisk.  
 
Kontakt os på 45 82 33 66 eller skriv til os på Info@vingmed.dk 

  
 
 
Om Vingmed|ViCare A/S – Virksomheden bag The CO-VIC Initiative 
Vingmed | ViCare brænder for at skabe et tæt partnerskab med vores kunder. Det gør vi ved at skabe langvarige relationer baseret på Tillid, 
Respekt og Ordentlighed. Vi leverer højteknologisk medicinsk udstyr til den danske sundhedssektor, og sammen med vores tre søsterselskaber i Vingmed 
AS (Norge), Vingmed AB (Sverige), og Vingmed OY (Finland) udgør vi én af Nordens største salgsorganisationer inden for avanceret medicinsk udstyr og 
sterilartikler.  
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