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Pension og sundhed hænger sammen
Det er vigtigt for din tryghed, at din pensionsopsparing matcher 
dit liv og dine ønsker for fremtiden. På samme måde er det 
vigtigt, at din sundhed ikke spænder ben for dine drømme.

Vores forsikringsdækninger giver dig sikkerhed, hvis uheldet 
rammer, eller helbredet svigter. Men som dit pensionsselskab 
ser vi det også som en del af vores forpligtelse at komme 
problemerne i forkøbet ved at fremme sundhed, trivsel og  
det gode liv.

Velliv.dk/sundhed
På vores hjemmeside finder du et inspirerende sundhedsunivers, 
som kan hjælpe dig til bedre fysisk og mental sundhed livet 
igennem. På velliv.dk/sundhed kan du blandt andet tage  
temperaturen på dit stressniveau, få hjælp til at holde dig 
mentalt sund og få gode råd og værktøjer til at komme i  
gang med en mere aktiv hverdag.

Velliv app
Husk, at du altid kan få et enkelt overblik over din pension i 
Vellivs app. Download app’en i App Store eller Google Play.

God kontorhygiejne
- Sådan hjælper vi hinanden gennem influenzasæsonen



Vinteren er typisk er højsæson 
for host, nys og løbende næser 
overalt – i bussen, derhjemme  
og på jobbet.

Smitsomme sygdomme spredes 
hvor mennesker opholder sig  
– via hænder, kontaktpunkter, 
overflader, fødevarer og via 
luften, men meget sygdom kan 
faktisk undgås.

På arbejdspladsen kan vi med god 
håndhygiejne hjælpe hinanden og 
forebygge en lang række forskel-
lige sygdomme fx influenza. 

I en almindelig hverdag skal vi også 
kunne give hinanden hånden og 
trække vejret i samme rum uden 
frygt for smitte. Det handler om 
at kende de gode vaner, som kan 
gøre gør en stor forskel.

1.  Vask hænder på de rette tidspunkter 
Fx før du spiser, efter toiletbesøg, og hvis du har nyst i hænderne 
eller pudset næse.

2. Rengør tastatur, skrivebord og telefon 
Ting du rører ved er ikke altid rene, selvom de ser sådan ud.  
Rengør derfor dit tastatur, skrivebord og telefon med jævne  
mellemrum. Især hvis du deler med andre.

3. Brug håndsprit 
Brug håndsprit, når du ikke kan komme til at vaske hænder.  
Håndsprit er ofte tilgængeligt på arbejdspladsen, for eksempel  
i kantinen, i receptionen eller i mødelokaler.

4. Nys ikke ud i luften 
Nys, host og puds ikke næse ud i luften, men fx i et engangslomme-  
tørklæde. I en snæver vending kan man nyse ind i albueleddet eller 
overarmen, så smitten ikke spredes til alle sider.

5. Bliv hjemme, når du er syg 
Hvis du skulle blive syg med noget smitsomt som influenza og diarre, 
så skån dine kolleger for smitte ved at blive hjemme fra arbejde.

6. Husk at rydde op – så rengøring kan komme til 
Hvis dit skrivebord er ryddet, kan du bidrage til, at rengøringen 
bliver så god som mulig.

7. Skyl frugten 
Har I frugtordning? Husk altid at skylle frugt inden du spiser den.

8. Luft ud 
Det er godt at få luftet ud, og det gøres mest effektivt og  
energivenligt ved at skabe kortvarigt gennemtræk.

Gode råd om  
hygiejne på jobbet

8 tips til hverdagen  
på kontoret

Kilde: Rådet for Bedre hygiejne


