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Informasjon V1 – for pandemi koronavirus 
 

Bodø den 13.03.2020      

 
 
Hei alle sammen,  
 
Vi skal gjøre alt vi kan for å holde vår drift mest mulig i gang, selv om det er korona virus og 
mange som stenger dørene som vi vet.  Vi har godt med arbeide pr i dag men «hvermansen» 
ringer mindre og mindre inn så omfanget kommer antagelig til å minke hvis krisen vedvarer.  
Vi må sjekke med kunden om dem er i karantene i en periode fremover slik at vi ikke risikerer 
noe for egne montører. 
 
Det kan være at vi må redusere arbeidsstyrken pga prosjekter stenger ned eller at kundene 
slutter å ringe men vi må alle gjøre vårt ytterste med å flytte litt på planene og ta oss av 
kundene våre også i disse krisetider. 
 
Det kan blir tøffe økonomiske tider for alle bedrifter fremover, det koster å stenge ned og 
faste utgifter løper videre.  Det kan bli tøft for den enkelte også fordi det kommer permisjoner 
i mange bransjer og man må over på dagpenger. 
 
Haneseth er et stort og solid firma som er drevet på fornuftige prinsipper og vi skal klare oss 
gjennom denne krisen, men vi må konsentrere oss om å bidra alle sammen til at vi holder alt 
gående så langt det lar seg gjøre, det vil sikre vår egen arbeidsplass. 
 
Dere kommer til å merke i praksis at administrasjonen blir å jobbe også fra hjemmekontor – 
det er et råd og en dugnad som må skje i samfunnet, vi skal være mindre i lag i grupper og 
ikke ha møter.  Mere enn halve kontoret plasseres til enhver tid på hjemmekontor fremover 
fordi vi har mange som kan gjøre sitt arbeide også hjemmefra.  Det betyr at vi er akkurat like 
mye på jobb, akkurat like tilgjengelig, men vi sitter ikke på kontorstolen.   
 
Det er svært viktig at dem som jobber på hjemmekontor er tilgjengelig og ringer tilbake 
på tapte anrop fra våre montører.  
 
Dere som jobber ute må prøve å unngå å komme innom kontoret på samme måte som før, er 
det noe man vil så ringer man helst og bruker facetime, mail og telefon.  Vi tar nå alle våre 
møter elektronisk via Teams eller Skype.  Dette er tiltak for å hindre en videre smitte og noe 
vi alle må ta del i.   
 
Prøv å unngå å spise lunsj i lag i større grupper, det er bedre å ta i bilen eller på kontoret eller 
å sitte med en god avstand mellom hverandre (minimum 1 meter) i en periode. 
 
Husk generelle regler som er sendt ut med hensyn på å vaske hendene veldig ofte og hoste i 
albuen – det er med på å begrense smitten.  Det er satt opp antibac på kontoret to plasser og 
det er bestilt til alle bilene men det er leveringstid.  Vi gir en beskjed så snart dette kommer. 
 
Det er laget eget ordrenummer for dere som skal skrive timer på korona som følger: 
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Ordrenummer 91000 Korona – karantene 
Ordrenummer 91001 Korona – sykemeldt 
Ordrenummer 91002 Korona – hjemme med barn 
Ordrenummer 91003 Korona – permittert 
 
Be din prosjektleder om å overføre rett ordre hvis dere er i denne situasjonen. 
 
Det kom en endring fra statlig hold i dag som går ut på at bedriften ikke må dekke lønn på 
samme måte som før når noen er permittert.  Det er nå to dager varsling og lønnsplikt for 
bedriftene og det er for å hjelpe bedriftene i denne situasjonen – det fryktes massive 
konkurser som følge av dette utbruddet. 
 
Vi tar dag for dag og uke for uke og skal etter det vi vet i dag ikke har noen i permisjoner i 
neste uke.  Nye hendelser får vi håndtere når dem dukker opp og det er møter med tillitsvalgte 
hver dag i en periode fremover. 
 
Det er viktig at den enkelte følger med selv på nettet om alt som skjer, men vi skal også 
informere fra bedriften side både via mail, facebook og intranett. 
 
Link facebookside : https://www.facebook.com/groups/1751205311793462/?ref=bookmarks 
Link intranettside: https://intranett.bodo.haneseth.no/Innlogging 
 
 
Vi har etablert en beredskapsgruppe som møtes for å håndtere virkningene som kommer av 
korona viruset bestående av ledelsen i bedriften, økonomi, tillitsvalgte og verneombud. 
 
Deltakere er Kjell Hansen, Steinar Nesheim, Thomas Karlsen, Andre Johnsløv, Britt-Mari 
Eliassen, Ivar Grytvik, Emil Haugen og Jimmy Shave. 
 
 
Her er noen stikkord på ting vi må passe på nå og fremover: 
 
 
• Kantinen stenger vi nu for mer enn 10 personer samtidig. 

• Ha god avstand mellom oss, minimum 1 meter. 
• Spis gjerne maten på kontoret eller i bilen hvis du ønsker det. 
• Maks 8 personer på møterommet samtidig. 

• Ha god avstand mellom oss, minimum 1 meter. 
• Håndhygiene er svært viktig og alle som passerer eller skal oppholde seg i spiserommet skal 

vaske hendene med såpe og vann, og/ eller sprite hendene. 
• Vi vil fortløpende vurdere om vi skal la noen jobbe fra hjemmekontor, flere er iverksatt 
• Viktig at våre montører får den nødvendige hjelp og det gjør man ikke lengre med å komme 

innom kontoret, men ved å ringe den saksbehandleren man skal ha tak på.  Vi skal ha full drift 
så lenge vi klarer, men saksbehandlerne sitter ikke nødvendigvis på sin kontorplass og utfører 
sitt arbeide. 
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Er noen syke eller har feber, kontakt lege og ta så kontakt slik at vi kan avgjøre videre 
forløp.  

  
Når dere er ute hos kunder eller på byggeplasser så vis også der god hygiene. Snakk gjerne med 
kundene og spør om det er sykdom hos dem. 
  
 

 
Vi skal «stå han av» dette, men vi må tilpasse oss 
 
 
Ha ei god helg og pass på hverandre "#$%  
 
 


