Gode råd om ny coronavirus
til dig, der er arbejdsgiver
eller personaleleder
Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at du som arbejdsgiver eller personaleleder understøtter
Sundhedsstyrelsens generelle råd til befolkningen. Du bør oplyse om og sikre let adgang til
god hygiejne som håndvask og håndsprit, have særligt fokus på rengøring og være ekstra
opmærksom på, at sende medarbejdere hjem, hvis de har tegn på sygdom.
For at forebygge smitte blandt medarbejderne henstiller Sundhedsstyrelsen til, at arbejdspladser følger de
generelle retningslinjer for god hygiejne og iværksætter følgende tiltag for at forebygge smitte:
-	Opfordrer til god hygiejne med med fokus på hyppig og grundig håndvask.
-	Så vidt det er muligt sikrer, at der er håndsprit tilgængeligt ved alle indgange.
-	Er opmærksomme på, at medarbejdere med symptomer på sygdom ikke kommer på arbejde.
-	Afholder færre og kortere møder og sikrer fysisk afstand mellem deltagere.
- Afholder flere telefon- eller videomøder i stedet for fysiske møder.
-	Mindsker den fysiske kontakt (håndtryk, kram og kys) og undgår sociale aktiviteter på arbejdspladsen.
-	Er omhyggelige med rengøringen – både hjemme og på arbejdspladsen, herunder fokus på
afspritning af telefoner, dørhåndtag, tastaturer, tablets m.v.
- Begrænser deling af mad, og undgår buffet. Maden bør i stedet portionsanrettes.
-	Sikrer ekstra god hygiejne ved madlavning og anretning.
- Beder andre om at tage hensyn

Personer i øget risiko
Det er Sundhedsstyrelsen vurdering, at personer
i øget risiko i udgangspunktet ikke behøver at
blive omplaceret i deres arbejde eller at arbejde
hjemmefra, selvom de daglig har kontakt med
mange mennesker. Personer i øget risiko, skal
dog ikke udsættes for oplagt smitterisiko, det vil
sige, at de ikke skal have kontakt med patienter
eller borgere, der er mistænkt for at have eller har
COVID-19. I sådanne tilfælde skal personer i øget
risiko flyttes til anden opgave eller funktion, hvor
der ikke er denne smitterisiko.

Brug Sundhedsstyrelsens
informationsmateriale
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet
en række plakater med gode råd til
at undgå smitte.
De kan frit downloades og printes
fra Sundhedsstyrelsen hjemmeside
sst.dk/corona.

Du kan læse mere om personer i øget risiko på
sst.dk/oeget-risiko.
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