Gødstrup den 06.05.2020

 Følg Sundhedsstyrelsens gode råd, se fx www.sst.dk
 Hvis du er syg så bliv hjemme
 Sørg for god håndhygiejne og vask ofte hænder med vand
og sæbe. Brug engangspapirhåndklæder
 Brug ofte håndsprit på rene og tørre hænder
 Vær opmærksom på god rengøring
 Håndværktøj skal sikres mod smitte
 Hold afstand til hinanden. Hav tålmodighed og vis hensyn
 Undgå håndtryk og begræns fysisk kontakt
 Forsøg så vidt muligt at arbejde sammen med de samme
personer
 Undgå at være mange sammen
 Hold kun pauser med dine nære kollegaer og hold god
afstand
 Ryd op efter hver pause og tør bordet af
 Fordel Jer og brug alle adgangsveje til pladsen

Gødstrup den 06.05.2020

Rengøring
Rengøringer er intensiveret
Toiletter rengøres løbende og flere gange dagligt. Der er etableret
nye toiletter i etape 3.
Håndtag i adgangsveje og på køleskabe rengøres jævnligt
Paneler på elevatorer rengøres jævnligt
Midlertidige pauserum i bygningen rengøres to gange dagligt,
formiddag og eftermiddag
Affaldsstativer tømmes løbende
Ryd op efter hver pause og tør bordet af
Håndhygiejne
Sørg for god håndhygiejne. Vask ofte hænder
Brug ofte håndsprit
Standere med håndsprit og informationer om håndhygiejne er
opsat mange steder, bl.a. ved adgangsveje, toiletter, pauserum
Plakater på flere sprog med sundhedsstyrelsens råd er opsat
mange steder
Informationsflyers er uddelt til alle
Pauserum
Brug de midlertidige pauserum, eller de områder der er aftalt
med Byggeledelsen.
Enkelte entreprenører på etape 3 kan anvende kantinen
Hold kun pauser med dine nære kollegaer
Ryd op efter hver pause, brug de opstillede affaldsstativer
Undgå at være mange sammen
Hold afstand til hinanden
Møder kan med fordel ske ude i byggeriet
Møder bedes suppleret med digital opkobling
Antallet af mødedeltagere i samme rum begrænses til 6-8 personer
Forsøg så vidt muligt at arbejde sammen med de samme personer
Fordel Jer og brug alle adgangsveje til bygningerne ifølge anvisninger
fra byggeledelsen (byggepladsplaner, PSS og sikkerhedsmøder)
Hold også afstand i elevatorerne.

