
                                 
  

   

 

Veileder - Smittevern ved byggevareproduksjon, versjon 19. mars 

Denne veilederen er ment som et hjelpeverktøy for medlemsbedriftene i tilknytning til 
koronasituasjonen, en situasjon som ny for dere og for oss. I dialog med noen av medlemsbedriftene og 
det vi vet om smitteveier/risikosituasjoner, og veiledningen fra fagmyndigheter kan vi gi noen råd.  

Vi dekker ikke alle situasjoner eller mulige case hos medlemsbedriftene, men vi tror denne veiledningen 
sammen med bedriftens egen risikovurdering og sikker jobbanalyse er et godt utgangspunkt for en 
sikrere arbeidshverdag.    

   

Alle/generelt 
- Først og fremst – følg rådene fra FHI (https://www.fhi.no/) 
- Ikke gå på jobb om du er småforkjølet (eller føler deg "småpjusk") 
- Hjemmekontor for de som kan 
- Cellekontorer som er forlatt: Heng lapp på døren der det står dato og signatur for når noen var der 

sist Dersom noen er innom kontoret for å hente utstyr, må det henges ny lapp opp med ny dato og 
signatur.  

- Sørg for god håndhygiene ved at håndsåpe og tørkepapir er tilgjengelig og blir etterfylt ved alle 
vasker 

- Sett opp oppslag på dører til kontorfløy, avdelinger etc der faste personer har sitt arbeidssted, og 
der det normalt ikke er andre: "Ingen adgang for andre enn driftskritisk personell i avdeling XXYY"  

- Plasser desinfiserende middel (eks.vis Antibac) på sentrale steder, alltid ved inngangsdør, toaletter 
og hvilerom   

- Etabler rutiner for vask av dørhåndtak/gripeflater, rengjøres flere ganger daglig med desinfiserende 
middel.  

- Ta på minst mulig 
- Ikke håndhils  
- Vær kreativ, ikke bruk hendene der det ikke strengt tatt er nødvendig 
- Begrens sosial aktivitet på fritiden 

 

Reiser og møter  
- Vi fraråder reiser utenfor Norge, alle som har vært utenfor Norge skal være i 14 dager karantene 

(oppdatert 18. mars), med unntak av arbeidspendlere fra Sverige og Finland. 
Karantenebestemmelsene gjelder heller ikke transport/logistikk inn/ut av Norge (oppdatert 18. 
mars)  

- Innenlandsreiser anbefales ikke så fremt det ikke er driftskritisk, skal godkjennes av adm. dir./daglig 
leder 

- Unngå private reiser så mye du kan og ikke gjennomfør unødvendige besøk  
- Møter holdes på Skype, Teams eller lignende. Fysiske møter er siste alternativ 

 

 

https://www.fhi.no/


                                 
  

   

I produksjon og på lager 
- Dusj hjemme, ikke på jobb 
- Skift hjemme om dette er mulig. Kun 1-2 personer i garderoben om gangen. 
- Unngå nærkontakt og samlinger på jobb 
- Det er ikke tillatt med besøkende i våre fabrikker/lokaler uten at dette er vurdert som driftskritisk 
- Ikke bruk hverandres verneutstyr  
- Bruk hansker så mye som mulig. Ikke bland disse med andres hansker etter bruk, merk med navn og 

oppbevares i f.eks. garderobeskap 
- Øvrig beskyttelsesutstyr (hjelmer, sko) plasseres separat fra andres utstyr 
- Personlig verneutstyr for montasjepersonell 

o Seler, hjelm, klær skal alltids oppbevares separat fra andres utstyr. Minst en meter mellom 
hver, eller individuelle skap. 

o Ved utlån av utstyr er karantenetiden tre dager fra en person brukte utstyret til neste kan 
bruke det. I tillegg skal alt utstyr sprayes med desinfeksjonsmiddel. Dette gjelder også ved 
periodisk kontroll/resertifisering av utstyret.   

 
- Ikke fysisk kontakt mellom skiftene. Evt. beskjeder må skje via telefon eller elektronisk 
- Unngå kontakt med andre produksjonslinjer så langt det er mulig 

 
- Fortrinnsvis ikke bespisning i spiserom/kantine. Bespisning kan foregå på arbeidsstedet. Dersom 

man benytter spiserom/kantine; 
o Spiserom/kantine, bord/stoler – tilrettelegg møblering slik at avstand mellom personer blir 

minst 2 meter 
o Spisebord må vaskes med varmt vann og såpe når spisepausen er over. Hvis spisebord 

brukes på omgang, skal bordet vaskes på samme måte mellom hver bordsetning. 
o Felles berøringspunkt av kjøleskap må desinfiseres 2 ganger daglig (eller avvikles) 

 
- Øvrige områder som må rengjøre spesielt; 

o Kontrollrom/displayer/utstyr/tastatur m.m. 
o Øvrige flater som flere er i kontakt med i løpet av dagen (rekkverk, dørhåndtak, brytere, 

dispensere …). Her må det vurderes hvilke områder i selve produksjonen som bør og kan 
vaskes  

o Vaskbare flater av felles kjøretøy som berøres av operatørene 
 

Mottak/utsendelse av varer 
- Sjåfører skal skjermes for egne ansatte, eksempelvis vente i egen bil, ingen tilgang til fabrikkens 

garderober og toaletter 
- Minst mulig kontakt ved utkvittering av varer/transportsedler/dokumenter – bruk digitale 

hjelpemidler hvis dere har. Bruk som et minimum hansker 
 

Transport av personell 
- Påse at det er minst 1 meter mellom passasjerer, og passasjer og sjåfør 
- Daglig rengjøring av berøringspunkt i bil 

 

Hold avstand – ta vare på hverandre 


