Information om coronavirus/COVID-19

Den 19.05.2020

Foranlediget af den foreliggende situation med COVID19 kan Region Midtjylland oplyse, at
regionen følger anbefalingerne fra myndighederne. Regionen har forståelse for, at den
nuværende situation kan skabe mange spørgsmål og usikkerhed.
Mange af de offentlige arbejdspladser er lukket ned i perioden, men ikke mere end at
byggerierne i regionen fortsat skal understøttes.
Det betyder, at byggeriet og de aktiviteter, som er forbundet hermed fortsætter dog med en
række forholdsregler, der bedes fulgt af alle med tilknytning til byggepladserne. Dette skal
medvirke til at begrænse smittespredningen, men samtidig holde aktivitetsniveauet i
byggeriet, hvilket også er i den samfundsmæssige interesse jf. Statsministerens udtalelser.
Vi skal bl.a. undgå at samles i større grupper, altid sikre en god hygiejne og ændre vores
mødeformer til også at være digitale.
Konkret betyder det, at følgende retningslinjer bedes fulgt af firmaerne og deres medarbejdere
på og i tilknytning til byggepladserne:
 Følg generelt Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Disse kan bl.a. ses på
www.sst.dk eller på coronasmitte.dk
 Hent yderligere hjælp i Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlægs
retningslinjer " Forebyg smitte fra Corona-virus på bygge- og anlægspladser"
bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona
 Opsæt plakater med gode råd om smitteforebyggelse. Plakater til udprint kan
hentes på www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte
 Sørg for god håndhygiejne, og opsæt ekstra spritdispensere, som bedes benyttet
af både håndværkere og øvrige medarbejdere. Der udsendes en særskilt
vejledning til bedre håndhygiejne
 Rengøringsfrekvensen bør øges på toiletterne, spiserum m.v.
 Dørhåndtag, blandingsbatterier mm rengøres jævnligt. Regionen henstiller til, at
dette også sker i entreprenørernes egne skurvogne
 Regionen henstiller til, at håndværktøjer er personlige eller sikres mod smitte
ved brug af rengøring og/eller handsker
 Det er tilladt i perioden at spise i egne biler og på byggepladsen i mindre hold. Det
forudsætter man rydder op efter sig og lægger affald i skraldespande
 Alle møder for at byggeaktiviteten fortsættes bedes opretholdt. Fysiske møder kan
med fordel ske ude i byggeriet og ikke i lukkede mødelokaler
 Alle møder bedes suppleret med mulighed for digital opkobling via video, pc eller
mobil. Mødeindkalderen skal sikre dette sker
 Mødeindkalder skal sikre, at fællesmøder mv. arrangeres, så antallet af
mødedeltagere i samme rum begrænses, samt at der holdes afstand mellem
deltagere. Begræns ligeledes mødets varighed.
Det er den enkelte arbejdsgiveres ansvar, at sikre sine medarbejdere herunder at hjemsende
medarbejdere som er syge og utilpasse.
Byggeledelsen skal have besked ved sådanne tilfælde.

Region Midtjylland/bygherre følger situationen nøje og vil om nødvendigt iværksætte andre
tiltag.
Venligst meddel ovenstående videre i jeres interne organisationer og samarbejdsparter. Vi
håber, I vil bakke op omkring disse tiltag og medvirke til at byggerierne kører videre.
Er der spørgsmål, venligst kontakt arbejdsmiljørådgiver Lotte Adolphsen LOTA@ramboll.dk fra
byggeledelsen alternativt Projektdirektør Carsten Kronborg fra Region Midtjylland 2343 6556
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