Reykjavík, 10. mars 2020

Efni: Viðbúnaður vegna COVID-19
Fara að fyrirmælum Almannavarna / Embættis landlæknis
Almenn skynsemi
•
•
•
•
•
•
•

Hreinlæti, handþvottur, sprittun.
Prenta út leiðbeiningar um handþvott og sprittun og hengja upp á viðeigandi stöðum.
Forðast handabönd, faðmlög og nána snertingu.
Þrífa yfirborð reglulega þar sem fleiri en einn snerta, s.s. afgreiðsluborð, hurðarhúna,
lyftuhnappa, handrið, kaffivélar, leiktæki og líkamsræktartæki.
Beina til starfsmanna sem eru með viðkvæmni í öndunarvegi að halda sig heima og forðast
margmenni.
Yfirfara og ákveða samskiptaleiðir.
Útbúa nafnalista yfir starfsmenn með upplýsingum um síma, netföng og nánasta aðstandanda.

Á óvissustigi
•
•
•
•
•

Fylgja fyrirmælum Almannavarna og fylgjast reglulega með framvindu.
Upplýsa starfsfólk.
Hafa handspritt aðgengilegt fyrir starfsfólk og gesti.
Koma upplýsingum á framfæri með tölvupósti, heimasíðu og samskiptamiðlum.
Samskipti og samráð við Almannavarnir / Embætti landlæknis og aðra viðkomandi aðila.

Á hættustigi (til viðbótar við óvissustig)
•
•
•
•

Yfirfara og útbúa nafna- og samskiptalista yfir starfsfólk.
Fylgjast með veikindum starfsfólks og skrá fjarvistir.
Gera ráðstafanir um að starfsfólk geti unnið heima ef veikindi koma upp eða ef það þarf að fara
í sóttkví.
Gera búnaðarlista yfir sóttvarnarbúnað, hreinlætisvörur og skyndihjálparbúnað.

Á neyðarstigi (til viðbótar við óvissu- og hættustig)
•
•
•
•
•
•

Aukinn viðbúnaður.
Takmarka fundarhald.
Takmarka ferðir innanlands og utan.
Gera ráðstafanir um skörun á mætingu starfsmanna til vinnu.
Gera ráðstafanir með matar- og kaffitíma starfsfólks.
Ef kemur til lokunar þá yfirfara lokun á gluggum, af tengingu á rafmagnstækjum, tryggja að lokað
sé fyrir vatn.
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Þrífa / spritta
Matsalur
•
•
•
•
•

Hurðarhúna
Fjarstýringar
Fjarfundarbúnað
Borð og stóla
Annað sem notar er af fleiri en einum

Salerni
Þrífa / spritta
•
•
•
•

Hurðarhúna
Krana á hreinlætistækjum
Klósettsetur
Takka á salerniskössum

Húsnæði
Þrífa / spritta
•
•
•
•

Hurðarhúna
Handrið stiga
Borð
Lyklaborð á tölvum, ljósritunarvél, prentara og fleiri tæki sem fleiri en einn notar.
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