Vi er opptatt av trygge omgivelser, for både deg og oss.
Dere som har arbeid som skal håndteres og utbedres i disse dager av oss, skal beskyttes
mot smitte av Covid-19. Det er viktig for oss at du som kunde, i tillegg til våre ansatte,
skal beskyttes mot smitte og smittespredning, samtidig som en kan opprettholde
drift i prosjektene. Målet er å starte og ferdigstille oppdraget,
uten å utsette noen av de involverte for unødvendig smitterisiko.

Vi kan fortsatt utføre våre arbeidsoppgaver men trenger å kartlegge smitterisikoen
i forkant, til beste for alle parter. Vi vil på bakgrunn av denne informasjonen avgjøre
om jobben kan gjennomføres som planlagt, om vi må iverksette ytterlige smitteverntiltak,
eller om arbeidet helt eller delvis bør utsettes.
Er noen i husstanden i karantene, isolat eller det foreligger mistanke
om smitte? Vi ber om tilbakemelding på om det er noen i husstanden som
er i karantene. Vi ber også om at vi omgående varsles hvis smitte eller
sykdomsstatus endres. Det er din kontaktperson hos oss som skal
informeres om dette.

Daglig drift påvirkes ikke, vi vil kunne utføre jobben på vanlig måte.
Dette gjør vi for å forebygge smitte;
• god hygiene i forhold til hoste og håndvask
• hold minst to meter avstand, kommunisere fremdrift via telefon
• benytt vernutstyr som hansker og sko-overtrekk
• om nødvendig avgrensning av arbeidsområde for å unngå nærkontakt
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Hvis risikovurdering tilsier at det er mulig å arbeide i husstanden ved bruk av
verne-/smitteutstyr og avgrensning (vi utfører jobben i et annet rom eller ute)
fortsetter arbeidet. Følgende er verne/smitteutstyr som vi benytter ved dette arbeidet;
• sko-overtrekk
• maske
• øyebeskyttelse
• engangshansker
• engangsdress
Ytterligere beskyttelse: helmaske ved behov, gummistøvler ved behov.
Verneutstyr tas av når vi forlater smitteområde, alt engangsutstyr behandles som
smitteavfall. Vi forholder oss til godkjente desinfiseringsmiddel for rengjøring av
verktøyet og utstyr.

Vi ønsker å opprettholde en god dialog mellom deg og oss, om fremdrift og
eventuelle endringer. I tilfeller der arbeidet blir utsatt, er det viktig med en
god dialog om når arbeidet kan gjenopptas.
Vi vil til enhver tid følge veiledning og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI).
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