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Informasjon V3 – for pandemi koronavirus 
 

Bodø den 17.03.2020      

 

 

Hei alle sammen,  

 

Noen fakta som oppdateres: 

 

Vi har pr i dag 2 stk som er i karantene pga reiser dem har vært på. 

 

Vi har 1 stk som er hjemme på egenmelding og sykt barn. 

 

Vi har 2 stk som er hjemme med symptomer.  Lege er kontaktet og sier at ved symptomer er 

man hjemme til man er symptomfri en hel dag så kan man gå på jobb dagen etterpå. 

 

Vi er en 4 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 er laget egne korona felter i skjemaet som dere alle skal bruke til å melde all fravær.  Det 

er svært viktig at dere bruker dette skjemaet og fyller det ut rett.   

 

Skjemaet ligger som vanlig på intranett siden:  

 

https://intranett.bodo.haneseth.no/?id=25826869 

 

Bedriften kommer etter hvert til å søke om å få tilbake pengene vi betaler ut til alle som er 

syke eller i karantene pga korona viruset, og da må vi må få med all fravær relatert til saken. 

 

Det kommer inn noen vanskelige spørsmål til våre saksbehandlere fra montører som føler seg 

litt dårlig og ikke vet om man skal møte på jobb.  Man må bare føle litt på dette selv og 

snakke i lag og bli enige om hva man skal gjøre, det er nyttig å snakke med saksbehandler og 

diskutere litt – man skal ikke alltid sitte aleine med slike ting men ringe, får man ikke tak i 

legen så får man snakke med noen her.  Vi må bare prøve å hjelpe til etter beste evne.  Vi får 

tilbakemelding på at noen har ringt legen og fått svar. 

 

Har et helt klart inntrykk av at alle gjør sitt aller beste for å tilpasse seg situasjonen, dere må 

bare følge med på hva som til enhver tid opplyses. 

 

Dem fleste av dere er friske, dere jobber både her og der, fra hjemmekontorer og ute og står 

på som bare det, og det er helt fantastisk bra å se       – alle bidrar. 

 

Humøret holder dere også oppe og det er veldig bra – vi skal komme oss videre etter det her! 

og da skal vi ha oss en fest det står respekt av        

 

 

https://intranett.bodo.haneseth.no/?id=25826869
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Vi har drøftet situasjonen og sender i dag ut et generelt permisjonsvarsel til hele bedriften.   

 

Det er et 14 dager varsel som vi mener er et «Worst Case» varsel.  Vi har ganske bra med 

arbeide og alt stopper ikke opp – det jobbes veldig bra fra mange hold på å skaffe oppdrag så 

dette kan absolutt unngås hvis vi alle står på.  Det som vi ikke vet noe om er hvis mange nok 

blir syke, sykdom på prosjektene eller at bedrifter stenges ned så vi ikke slipper til og derfor 

må vi sende dette varslet. 

 

Før noen montører her blir permittert blir vi å stoppe all innleie samt at midlertidige 

ansettelser stoppes. 

 

Det er enighet om å legge ansiennitet samt ansatte med kritiske roller til grunn for en 

utvelgelse. 

 

Hvis det skulle dukke opp en situasjon som krever 2 dagers varsel som det er åpnet for nå, så 

kommer det som et eget varsel hvis en situasjon oppstår. 

 

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. 

https://www.facebook.com/groups/1751205311793462/?ref=bookmarks
https://intranett.bodo.haneseth.no/Innlogging
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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. 
  
 

 
 

Ha en bra dag videre        

 

 


