Branchefællesskabet for arbejdsmiljø
i Bygge & Anlæg

FAKTA OM

FOREBYG SMITTE FRA CORONA-VIRUS
I PRIVATE HJEM
Ved arbejde i private hjem gælder de samme retningslinjer, som ved arbejde på større bygge- og anlægspladser.
Der skal foretages en risikovurdering af det konkrete arbejde, der skal udføres.
I risikovurderingen bør der tages stilling til følgende:
• Om der kan laves en aftale med beboeren om, at de ikke er hjemme, når arbejdet udføres, fx ved kortvarigt arbejde.
• Om der kan lægges en nøgle udendørs, så medarbejderen selv kan lukke sig ind og dermed undgå kontakt.
• Hvis beboeren er hjemme, hvordan undgås så kontakt. Fx kan det aftales, hvilke rum man skal gå igennem og
opholde sig i, for at kunne udføre arbejdsopgaven.
• Hvordan evt. pauser kan afholdes uden risiko for smitte.
• Nødvendigheden af desinficering og/eller rengøring af arbejdsstedet før og efter arbejdet.
• Om der er behov for at holde møde med beboeren. Hvis det er muligt, så hold møde via telefon eller som videomøder. Hvis der skal holdes fysiske møder, kan det kan det enten ske udendørs eller i et tilstrækkeligt stort lokale. Hold møderne så korte som muligt. Sørg under alle omstændigheder for ordentlig afstand (min. 1-2 meter),
god håndhygiejne og rengøring.
• Hvis der er flere håndværkere som skal udføre arbejdsopgaver, kan det ske forskudt eller arbejdsstedet kan inddeles, så man undgår, at der går flere i samme rum.
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Derudover bør man aftale med kunden, hvilke forholdsregler der skal tages af begge parter for at undgå smitte fra
Corona-virus. Dette skal i så fald ske inden arbejdet påbegyndes og kan evt. følges af en skriftlig information.
Sørg for, at medarbejderen enten har adgang til vand og sæbe samt papirservietter og/eller har håndsprit i servicebilen.
Prioriter udendørsopgaver og fremryk ordrer på udvendigt arbejde, hvis det er muligt.
Hvis der i husstanden er påvist smitte med Covid-19 eller nogen i husstanden er i karantæne, bør arbejdet udskydes. I kritiske situationer, som fx et sprængt vandrør, manglende elektricitet eller lignende, kan man udføre arbejdet. Man bør dog ikke arbejde i samme rum som en smittet person. Herudover skal der, hvor der er risiko for smitte
fra Corona-Virus, gøres rent med desinficerende rengøringsmidler på arbejdsstedet og anvendes handsker, ligesom
man skal sikre god og hyppig håndhygiejne.

Udgivet: 03.04.2020

Se i øvrigt myndighedernes anbefalinger om forebyggelse af smitte med Corona-virus:
• coronasmitte.dk
• sst.dk\corona
• at.dk - forebyg coronasmitte på byggepladsen
• at.dk - få svar på spørgsmål om coronavirus

Arbejdstilsynet har gennemset vejledningen og finder, at det indhold, herunder tekst og billeder, der knytter sig til arbejdsmiljøforhold, opfylder de krav, der følger af arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har
alene vurderet vejledningen, som de foreligger, og gør opmærksom på, at der kan være arbejdsmiljøproblemstillinger og –krav, der ikke er behandlet i vejledningen. Arbejdstilsynet har gennemgået vejledningen i overensstemmelse med regler og praksis pr. 3. april 2020.
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