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Risikovurdering og tiltaksplan for ansatte 
Fra folkehelseinstituttet sin smittvernveileder: 
Formålet med rådene er å redusere risiko for smitte med covid-19.  

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er: 

 

1. Syke personer skal holde seg hjemme  

2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 

3. Holde minst 1 meters avstand og redusert kontakt mellom personer 

 

Kilde: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/mal-bransjestandard/ 

 

Det vil og bli satt fram spritdispensere og hengt opp plakater på strategiske punkt. På enkelte områder skal vi dele på å tørke av overflater. Her skal det være 

tilgjenglig nødvendige vaskemidler og rengjøringsutstyr. Vask blir og utført grundigere, og med høyere frekvens enn før.  

Skjema under er en oversikt over de gjeldende risikovurderinger og tiltake for å hindre smitte. De er gjeldende inntil ny beskjed blir gitt. Det er viktig at alle 

anstrenger seg for å etterleve dette. Dersom vi rammes av en ny bølge med smitte, så må tiltak være i effekt før noen av oss blir smittet. Bare på denne måten 

kan vi begrense spredningen. Det er for sent å iverksette tiltak når noen har blitt smittet eller vi har hatt smittede på besøk. 

 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/mal-bransjestandard/


Ansattarealer 

Område Risiko Eksponering/trafikk Kommentar Tiltak Ansvar 

Kontorer, møterom o.l. som er forbehold kun ansatte 
Kontorer Dråpe: Lav til middels 

Overflate: Lav 
Lav til høy Eksponeringsgraden varierer med 

hvor mange som deler kontorlokale 
- Rengjøring av arbeidsoverflater 
- Vurdere rullering i kontorlandskap 
- Maks antall 2 personer i kontor  

ved arbeid/gruppearbeid 

Individuelt 
Ledelsen 
 
Individuelt 

Møterom Dråpe: Middels 
Overflate: Middels til høy 
 

Middels til høy Begrense antall personer - Møtedeltagere sitter med minst 1 
m. avstand 

- Harde overflater vaskes etter bruk 

Arrangør av møte 
 
Arrangør av møte 

Pauserom Dråpe: Middels 
Overflate: Middels til høy 

Høy Mye trafikk og periodevis høy 
tetthet 

- Håndvask før og etter mat 
- Daglig rengjøring av 

berøringsflater. Det settes opp 
liste. Alle brukere tar sin tur 

- Ikke sette fram flere stoler enn hva 
som er forenlig med 1m avstand 

- Ingen oppbevaring av mat fra  et 
døgn til et annet 

- Alle skal rydde opp etter seg. 
Servise skal ikke stå igjen 

Individuelt 
Drift/individuelt 
 
 
Drift 
 
 
Individuelt 

 
Individuelt 

Verksteder (plakat) Dråpe: middels 
Overflate: Middels 

Lav til middels 
 

Få brukere ut fra areal. Bruk av 
verktøy av flere i verkstedet er et 
ekstra kontaktpunkt. 
 

- Benytte personlige 
arbeidshansker. Dvs. de skal ikke 
lånes av andre 

- Ekstra oppmerksomhet på å holde 
avstand når man arbeider sammen 

- Rengjøring av verktøy og andre 
utsatte overflater ved dagens slutt 

Individuelt/ 
samlingsavd. 
 
Individuelt 
 
 

Arkiv, bibliotek, 
magasiner, 
gjenstands- og 
fotolager 

Dråpe: Lav 
Overflate: Lav 

Lav. Veldig lite trafikk. Svært liten trafikk på arkivet. Mange 
porøse overflater hvor virus har kort 
levetid. Biblioteket er enda ikke 
åpent forpublikum 

- Alle som ønsker å bruke områdene 
skal avtale med samlingsavdeling. 
Etter bruk skal bord og tilsvarende 
harde bruksoverflater vaskes 

Samlingsavd. 
 
 
 

Resepsjon og café Dråpe: Middels 
Overflate: Middels 

Høy når det er åpent 
for publikum 

 - Pleksiglass monteres over disk 
- Cafepersonale er ansvarlig for 

tiltak som gjøres på sine 
ansvarsområder 

Drift 
Cafepersonale 

Toalett og 
garderober 

Dråpe: Høy 
Overflat: Høy 

Høy  - Hender skal alltid vaskes etter 
toalettbesøk 

- Utvis forsiktighet også her ved 
nysing/hosting 

Individuelt 



 


