
 

 

 
 

Gode råd til virksomheden 
 

 

 

SÅDAN KOMMER DIN VIRKSOMHED OG MEDARBEJDERE  

GODT IGENNEM CORONA 
 

Man kan med relative få tiltag på arbejdspladsen mindske risikoen for smittespredning på 

arbejdspladsen. Vi har udarbejdet et par simple men effektive råd til vores kunder, så de kan 

igangsætte nogle tiltag allerede i dag! 

 
Bliv hjemme ved sygdom 

eller blot ved mistanke. 

Ved mistanke: bliv testet 

Planlæg arbejdet så 

medarbejdere har mulighed 

for at holde afstand 

Sørg for at der er nem adgang 

til håndsprit og håndvask. 

Både til personale og kunder 

Minimere fysisk 

kontakt med 

kollegaer og kunder 

Prioriter effektiv 

rengøring og 

afspritning 

 

 
 

 

 

 

Alle bliver hjemme ved sygdom 
 

Alle medarbejdere møder ikke på arbejde, ved selv milde symptomer, der kan tyde på COVID-19. 

Medarbejdere bør også være meget opmærksomme på om familie, venner og lign. Udviser symptomer. 

Medarbejdere må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen, 48 timer efter symptomer er ophørt 
 

På arbejdspladsen 
 

Tilstræb, hvis muligt, at en del af medarbejderne arbejder hjemme fra en tid endnu. Overvej hvilke 

arbejdsopgaver/-områder, som kan løses hjemmefra uden betydelig produktivitetsnedgang. 

Derudover tilrettelæg gerne arbejdet, så der kan sikres en god afstand mellem medarbejderne. Dette 

kan man eks. gøre ved at sprede medarbejderne over flere lokaler eller måske arbejde i skiftehold mv. 
 

Hold afstand på arbejdspladsen 
 

Afstand er et af de vigtigste nøgleord, som man bør fokusere på for at minimere risikoen for 

smittespredning. Dette gælder både på kontoret, lageret, i produktionen, i butikken osv. 

Opfordre også jeres medarbejdere til at holde online møder – både internt og eksternt. Mind 

medarbejdere om ikke at dele kuglepenne, tastatur, mus, værktøj og lign. 

Afsprit gerne jævnligt grebsflader på arbejdspladsen og sæt retningslinjer for brug af elevator og 

trapper 
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Håndsprit og sæbe 
 

Man bør sørge for at der er håndsprit eller vand og sæbe til rådighed for alle medarbejdere. Det skal 

opstilles på alle relevante steder fx ved indgangsdørene, ved kaffeautomater og kaffemaskiner, 

mødelokaler osv. Det er også en god ide at lægge desinficerende servietter, som alle kan tage, og evt 

have i lommen. 

Derudover bør der ikke være fælles håndklæder. Brug evt. engangs-håndklædeark. 
(Dette kan rengøringsfirmaet helt sikkert hjælpe med) 
 

Forskudte arbejdstider 
 

Udover at arbejde hjemme fra, kan man med fordel også arbejde med forskudte arbejdstider. På den 

måde er der ikke er for mange medarbejdere på arbejde samtidig, og så der ikke er for mange 

medarbejdere, som skal bruge offentlig transport til og fra arbejde samtidig. 

Dette er naturligvis langt fra alle virksomheder der kan gøre. 
 

Udarbejd retningslinjer 
 

Det kan være en rigtig god ide at udarbejde et lille og enkelt sæt retningslinjer til alle medarbejdere. Det 

kan være retningslinjer om hvordan man opholder sig i fælleslokaler, mødelokaler og brug af kantine 

osv.  

Det kan også være retningslinjer vedr. håndhygiejne og/eller brug af handsker, mundbind m.v. 
 

Rengøring på arbejdspladsen 
 

Virksomheder bør sikre grundig og effektiv rengøring og desinfektion. Dette gælder især alle fælles 

kontaktpunkter på arbejdspladsen. Det er eks. dørhåndtag, knapper på automater, kaffemaskine, 

køleskab, fælles printere og mikrobølgeovne. 

Derudover er armaturer, sanitet, køkkenborde mv. vigtigt at holde ekstra rent, og gerne indføre 

regelmæssigt afspritning. 
 

 

 

Det kan være en rigtig god ide at snakke med det rengøringsfirma, der står for den daglige/ugentlige 

rengøring. 

De vil ofte kunne komme med konstruktive ideer til at forebygge spredning af bakterier og vira. 

 

Du er altid velkommen til at kontakte mig, for at få råd eller rådgivning vedr. at mindske 

risiko for smittespredning. 

 

Med venlig hilsen 

Jan Sørensen 

 
 
Skriv på js@zimplex.dk eller  

ring direkte til mig på Tlf.: 26357587 
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