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Informasjon V5 – for pandemi koronavirus                                    
 

Bodø den 20.03.2020      

 

 

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 6 stk som er hjemme i korona karantene. 

 

Vi er 4 stk som er tilstede 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 

 

Solar og andre leverandører har ikke noen 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. 

 

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

ikke er noen nye smitte tilfeller i Bodø.   

 

Det er 17 smittet i Nordland og 8 smittet i Bodø nå. 

 

Vi har ute generelt permisjonsvarsel til hele bedriften i disse dager, gjelder alle ansatte.  Det 

er som vi før har sagt et worst-case scenario at vi må permittere noen.  Det er mye fordi 

situasjonen er så uforutsigbar at vi er nødt til å sikre at vi ikke får mange ledige uten å 

håndtere situasjonen hvis det oppstår mindre og mindre arbeide spesielt på service. 

 

Situasjonen er pr nå at dere alle er veldige gode på å skaffe nye oppdrag! og det sikrer oss 

alle.  Dere gjør alle en kjempeinnsats for å selge oss inn hos mange kunder og vil med det 

kanskje klare å forhindre eller forsinke at vi trenger å permittere. 

 

Neste uke ser helt full ut av arbeide – dere er alle i full drift, samt at vi må fortsette innleie så 

det ser bra ut foreløpig helt frem mot påske hvis man skal være litt optimistisk i disse tider – 

og det må være lov       
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Det er litt «kjærringa mot strømmen» med nye ansettelser nå, men det jobbes faktisk med en 

ny på prosjektering som kan bli meget bra for oss – avklares i neste uke og bare positivt i 

disse tider, vi kjører på fortsatt og har ingen bremser på        

 

Dem som ønsker avspasering eller ferie i stille uke oppfordres til å søke om dette snarest.  

Dette må vi planlegge i starten av neste uke – kan ikke garantere alle ønsker om fri, da vi har 

noen steder med kritisk produksjon, men få avgårde ønskene så gjør dere planleggingen 

enklere. 

 

 

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 

 

Link til Bodø Kommunes side om korona: https://bodo.kommune.no/Informasjon-om-

koronaviruset/ 

 

Link til folkehelseinstituttet : https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

 

 

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. 

 

 

  

Ha en bra dag videre        

https://www.facebook.com/groups/1751205311793462/?ref=bookmarks
https://intranett.bodo.haneseth.no/Innlogging
https://bodo.kommune.no/Informasjon-om-koronaviruset/
https://bodo.kommune.no/Informasjon-om-koronaviruset/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
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