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Korona smitte: 
I den hensikt å unngå evt. begrense Korona smitte internt i bedriften, blir vi i 
en periode nødt til å sette i verk en del smittebegrensende tiltak. 
 
Foreløpig kjente fakta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Forholde seg til myndighetene: 
Firmaet forholder seg til myndighetene og de råd, retningslinjer, pålegg og 
krav som de stiller. Dette ber vi alle ansatte også om å gjøre. Husk at råd 
gjelder både i og utenfor arbeid. Det hjelper lite om er flink på jobben, om en 
slurver på privaten. 
 
Firmaet har ikke ressurser til å sende ut varsler hver gang myndighetene gjør 
dette. Vi ber derfor alle om å følge med og å informere sine kollegaer om evt. 
nyheter, endringer osv. 
 
Nyttig oppdatering finnes bla. på: https://helsenorge.no/koronavirus 
 

2. Håndhygiene: 
God håndhygiene er ekstremt viktig. Hender gjøres våte før såpe tilføres. 
Hender skrubbes med såpe i min. ½ minutt. Alle deler av hånden skal 
skrubbes. Vær nøye mellom fingre, høyre tommel, (venstre for de 
venstrehendte) fingertupper og oppå hendene. 
 
Alle som kommer inn på kontoret / arbeidsplassen skal som det første de gjør, 
vaske hender grundig med såpe og vann. Unngå å ta på noe som helst før 
hender er vasket.  
 
Ved håndvask skal en bruke papir når en skrur på / av vannet og papir når en 
trykker ned tuten på såpebeholder. 
 

3. Toalett: 
Etter besøk på toalett, skal doringen sprayes med såpe og tørkes med papir. 
Etter håndvask, skal servant og armatur sprayes med såpe og tørkes med 
klut eller papir. 
 

ü Levedyktige virus kan finnes i luften i opptil 3 timer. 
ü På papp, kan virus holde seg i live i 24 timer. 
ü På plast og rustfritt stål kal virus holde seg i live i opptil 

tre døgn. 
 
Av denne grunn er avstand og håndhygiene ekstremt viktig for 
å unngå spredning av virus. 
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4. Kjøkken: 

Vi begrenser all bruk av kjøkkenet på kontoret. Alle skal vaske hender grundig 
før en rører eller tar på noe som helst. Det være seg også når en tar kaffe. 
 

5. Lunch: 
Felles lunsj og lunsjpause på kontoret avvikles. Hver og en må ta med egen 
matpakke. Dersom en spiser i samme rom. Skal det holdes en avstand på 
minimum 2 meter. Dette gjelder også for gutta ute. 
 

6. Møtevirksomhet: 
Det er ikke tillatt med noe form for møtevirksomhet med utenforstående parter 
på kontoret. Vi tar ikke imot gjester, kunder, selgere, underentreprenører osv.  
 
Fysiske møter ute skal unngås. Det være seg oppstartsmøter, byggemøter, 
møter med UE, brukere osv.  
 
Er fysisk møte tvingene nødvendig, er dagens anbefaling maks 5 
møtedeltagere og en pålagt minsteavstand på 2 meter, som opprettholdes 
under hele møtet. 
 
Gutta ute har fått beskjed om at de ikke skal komme inn på kontoret. Dette for 
å forhindre evt. smitte begge veier. Når gutta trenger noe på lager, går en av 
oss ned låser opp og låser igjen. Vi låner ikke bort nøkler. 
 

7. Rekvisitter: 
Vi låner ikke hverandres Verktøy, PC, tastatur, mus, mobiltelefon eller 
kontorrekvisita. 
 

8. Omgang: 
Vi holder minimum to meters avstand til hverandre også når vi snakker 
sammen. 
 

9. Oppfølging av byggeplasser: 
Byggeplasser må følges forsvarlig opp, men begrens besøkene på 
byggeplassen. Mye kan gjøres på telefon. Bruk bilder og del informasjon via 
sms / e-mail eller i Holte Portalen. Her kan tegninger, bilder, beskrivelser mm. 
deles. 
 
Gjør vurderinger og sørg for å legge til rette for at gutta ute kan utføre sitt 
arbeid med minst mulig fare for spredning av smitte.  
 
Personell som oppholder seg på byggeplassen, uten at det er behov skal 
vises bort.  
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Befaringer skal unngås. Må det likevel gjennomføres. Skal dette avklares med 
de som arbeider der på forhånd. Slik at disse kan holde seg borte fra de 
områder som skal befares, under selve befaringen. 
 
Sjekk skifte- og toalett fasiliteter på alle byggeplasser. 

o Skifterom skal ikke fylles opp ved start / slutt av arbeidsdagen.  
o Dusj og sanitærrom bør ikke benyttes av mer enn 2 personer om 

gangen. Dusjmulighet bør avstenges. 
o Toaletter må holdes rene. 
o Det skal være papir og såpe ved vask. De ansatte bør ikke ta direkte 

på hverken såpedispenser eller armatur. Bruk papir. 
 
Sjekk fasiliteter for lunsj. 

o Spisebord skal vaskes etter hver bruk. 
o Felles spisepauser bør avvikles. Evt. Tilrettelegging slik at pålegg om 

avstand til annen person på minst 2 meter blir ivaretatt. 
o Felles kjøleskap avvikles.  

 
Det er anbefalt at gutta bruke hansker under arbeid. NB! Hansker skal 
behandles forsiktig ved på / av tagning. Og ikke under noen omstendigheter 
tas med inn på fellesarealer som spiserom, skifte, sanitær og toalettrom. 
 

10. Underentreprenører: 
Alle prosjektledere er ansvarlig for å følge opp av deres UE følger alle råd, 
retningslinjer, pålegg og krav som myndighetene stiller. Deres ansatte som 
går inn under karantenekrav, skal ikke under noen omstendigheter møte opp 
på våre oppdrag. 
 

11. Forberedelser for kommende utfordringer: 
Det er svært viktig at vi er forberedt på raske endringer av premisser for vår 
drift. Alle PL skal ta egne vurderinger vedr. sine prosjekter for bla. følgende:  

o Forbered for alternativer dersom materiell eller personell uteblir. 
o Sjekk status vedr. kritiske leveranser. 
o Vurder risiko og sikringstiltak dersom deler av byggeplass stenges. 
o Planlegg arbeidene ut ifra pålegg om at vi skal holde avstand til 

hverandre. 
o Hold oppdragsgiver løpende orientert om alle forhold som kan forsinke 

oppdraget inkl. melding om krav til fristforlengelse. 
o Plunder og heft som følger av urasjonell drift, skal belestes 

oppdragsgiver, der vi har muligheten. Dette er imidlertid vanskelig å 
dokumentere i etterkant. Vær i forkant med å varsle kunden. Gi tydelig 
beskjed om hva og hvilke pålegg, krav osv. som gjør våre arbeider mer 
urasjonelle og konsekvensen av dette. 
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12. Utenlandsreiser: 
Utenlandsreiser og evt. reiser internt i Norge gjøres fra nå ved egen risiko.  
Det er i dag kjent at reise til alle land, medfører automatisk 14 dagers 
karantene. Regler om karantene, karantenetid eller sågar karantene for reiser 
internt i Norge kan endres på kort varsle. Firmaet betaler ikke lønn eller 
sykelønn for selvforskyldt karantenetid. Den enkelte ansatte må selv bære det 
økonomiske ansvaret for å komme i en karantene. 
 
Firmaet betaler ikke lønn eller sykelønn til ansatte som ikke kommer seg hjem 
fra tur, grunnet alle former for stengte transportmuligheter. 
 
Alle som har vært utenfor Norges grenser de siste 14 dagene, skal melde ifra 
til kontoret og forholde seg til myndighetenes karanteneregler. 
 
Alle barnehager og skoler i Norge ble stengt fra og med fredag 13/3. Ansatte 
som har barn i 4. klasse og yngre skal informere ledelsen om behovet for å 
være hjemme med barn. Ansvaret for barn som er hjemme skal deles på 
foreldrene og koordineres med ledelsen på prosjektet.  

 
 
 
Mvh daglig leder 
Tom Hjorth 


