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Informasjon V2 – for pandemi koronavirus 
 

Bodø den 16.03.2020      

 
 
Hei alle sammen,  
 
Det har i løpet av helgen kommet stadig ny informasjon når det gjelder korona.  Regjeringen 
har kommet med gode tiltakspakker for bedrifter og den enkelte, dere burde alle følge med på 
dette. 
 
Noen fakta som oppdateres: 
 
Vi har pr i dag 4 stk som er i karantene pga reiser dem har vært på. 
 
Vi har 4 stk som er hjemme på egenmelding og sykt barn. 
 
Vi er en 5-6 stk som er på kontoret hele tiden, resterende er på hjemmekontor og online for 
både møter og telefoner hele tiden – det fungerer bra, åpningstider er som vanlig fra 07.00 
 
 
Det gjennomføres møter med avd.ledere hver dag kl 12.00 via teams, det er videosamtale: 
 
Vi er enige om å nedskalere innleid arbeidskraft – i løpet av uken nedskaleres dette til et 
minimum. 
 
Det er mindre serviceoppdrag som bestilles.  Det kan bli en løsning å ha noen av servicebilene 
på prosjekter som Bodin videregående som utføres av service, eller noen av prosjektene på 
prosjektavdelingen.  Det er for å unngå permitteringer. Forsvaret har nektet oss adgang til 
Reitan og Bodin Leir men det er noen annet arbeide på gang – hvis ikke må våre folk over på 
annet egnet arbeide.  Det jobbes med en del prosjekter vi har regnet på, div som 
butikkbelysning som vi prøver å utsette litt for å «spare litt» arbeide så vi har litt å gå på 
fremover. 
 
Det er svært viktig at vi får fakturert ut alle jobber vi har vært på, det er mange som kommer 
til å få betalingsproblemer fremover – mange bedriften kan gå konkurs 
 
 
Det gjennomføres møte med våre tilitsvalgte hver dag kl 14.00 via teams: 
 
Vi sitter alle i samme båt og man har en følelse av at alle bidrar så godt dem kan, stemningen 
er spent blant våre folk men samtidig ønsker alle å bidra og det er veldig bra.  Det er en 
enighet om at vi ikke sender permisjonsvarsel foreløpig men at vi nedskalerer innleie utover 
uken.   
 
Det var en meget bra pakke som kom fra regjeringshold i dag med at alle våre ansatte har full 
lønn i 20 dager ved evt permitteringer og flere tiltak kan komme. 
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Vi har snakket om at det i starten av krisen ble sagt at hvis noen skulle få korona så ville alle 
på anlegget bli sendt hjem og anlegget stengt for alle.  Det virker nå som at flere blir sendt 
hjem med symptomer men at anlegget fortsatt er i drift.  Det kan være slik at vi får lov å jobbe 
på anleggene etterhvert med dem som føler seg frisk nok til å være på jobb men vi får se, det 
er ingen som har noe fasit her og ting endrer seg hele tiden. 
 
Det er svært viktig at montørene ferdigstiller ordrer slik at vi får fakturert ut i disse, alle må 
være helt ajour nå med fakturering pga risikoen for at mange bedrifter ikke klarer å betale sine 
regninger. 
 
 
Det er laget eget ordrenummer for dere som skal skrive timer på korona som følger: 
 
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 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 
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så lenge vi klarer, men saksbehandlerne sitter ikke nødvendigvis på sin kontorplass og utfører 
sitt arbeide. 
    

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. 
  
 

 
 
Ha en bra dag videre "#$%  
 
 


