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Beredskapsplan ved utbrudd av Covid-19 (Korona) 

Beredskapsplan for det tilfelle at en medarbeider på byggeplass har fått påvist smitte av Covid-19 (Korona):  

1. Hjemsendelse – Isolasjon 

a) Arbeidstaker med symptomer skal sendes direkte hjem og i karantene som beskrevet av 

helsemyndighetene.  

b) Dersom vedkommende ikke har egen transport/må vente på transport skal vedkommende isoleres i 

påvente av dette.  

c) Isolering skal skje på et dertil egnet kontor, ikke i fellesområder som garderobe, lomp eller toalett.  

 
(Ved påvist smitte vil kommunehelsetjenesten følge opp personen og kontakter i henhold til gjeldende 

retningslinjer, for å sikre forsvarlig helsehjelp og smitteoppsporing. Personen selv må ta ansvar for å 

følge råd og anbefalinger fra helsemyndigheter.) 

2. Få oversikt  

a) hvor har personen oppholdt seg, hvilken del av bygget/ område på prosjektet 

b) hvem har hatt nærkontakt med smittet person, se definisjon (side 2) 

 

3. Fordel oppgaver slik at punkter nedenfor blir raskt ivaretatt: 

a) Informer daglig leder/ kontaktperson i bedriften 

 

b) Steng av nødvendig område (rigg hvor personen har oppholde seg, arbeidssone, lift, garderobe, 

toaletter mv.) 

 

c) Tilkall rengjøringsbedrift for å desinfisere aktuelle områder, herunder alle aktuelle kontaktflater 

 

d) Dersom det avdekkes smitte hos UEs ansatte:  

- Opprett kontakt med ansvarlig/ kontaktperson i bedriften,  

- Få informasjon om omfanget,  

- Hvilke tiltak de iverksetter,  

- Hvilken informasjon som blir sendt ut og til hvem (andre aktuelle på riggen/ byggeplassen) 

- Sikre godt samarbeid for å iverksette nødvendig tiltak og gi ut informasjon 

 

4. Informasjon til alle på byggeplass, men ikke samle folk i ett lokale grunnet smittefare 

a) Hva har skjedd? 

b) Hvilke tiltak er igangsatt og hva som skjer videre? 

c) Hvem som skal kontaktes dersom man har spørsmål/ er usikre/ utrygg etc.? 

d) Be alle holde seg oppdatert på intranett for informasjon? 

 

5. Vurder risikobildet, og orienter daglig leder: 

a) Hvor mange er involvert? 

b) Viktig å opprettholde drift av byggeplass, men man må sikre forsvarlig arbeidsmiljø 

c) Vil dette få betydning for fremdrift? Bør det sendes varsel om fristforlengelse? 

d) Evt. lag egen beredskapsplan for byggeplassen dersom situasjonen får inngripende konsekvenser for 

driften 
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6. Skriv avvik, evt. innhent rapport fra UE 

Avvikshåndtering i henhold til virksomhetens ordinære rutiner om dette 

7. Annet: 

Vi minner om at det til enhver tid er viktig med tiltak for å redusere smitte på byggeplass.  

Hold deg oppdatert på myndighetenes og bedriftens egne igangsatte tiltak! 

8. Viktige informasjonssider: 

a) Folkehelseinstituttet (fhi.no) 

b) Helsenorge (helsenorge.no) 

c) NAV (nav.no) 

Definisjon av «nærkontakt»: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-

mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/%20 
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