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Informasjon V4 – for pandemi koronavirus 
 

Bodø den 18.03.2020      

 

 

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 5 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.  Noen har 

fått en sykemelding noen dager. 

 

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 

 

 

Våre medarbeidere har fått med seg permisjonsvarsel og forstår godt at dette kommer ut, vi 

får varsel inn fra mange hold nå, både kunder og samarbeidspartnere er nødt til å permittere, 

vi får se hva vi må gjøre.  Det er arbeidslistemøte torsdager kl 14.00 – da avgjøres neste ukes 

drift. 

 

Solar og andre leverandører har ikke noe problemer med å levere varer til oss. 

 

Det er pr i dag ingen prosjekter som er nedstengt eller vi ikke kan drive på vanlig måte på. 

 

Vi får en nyansatt 1 april og en 1 mai som er kontaktet, dem forstår situasjonen som alle 

andre. 

 

Bodø Kommune har akkurat hatt pressekonferanse og kan fortelle at det for tredje dag på rad 

ikke er noen nye smitte tilfeller i Bodø.   

 

Det er 12 smittet i Nordland og 8 smittet i Bodø. 
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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 til Bodø Kommunes side om korona: https://bodo.kommune.no/Informasjon-om-

koronaviruset/ 

 

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. 
    

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        
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