
 

 

Smittevernveileder - ansatte 
Retningslinjene er foreløpig gjeldende inntil annet er bestemt.  

Informasjonen er generell og det vil kunne gjelde særskilte retningslinjer for enkelte grupper som 
i kraft av sin stilling vil måtte ha nærkontakt ved utførelse av arbeidet.  

Gjennomførte tiltak for å hindre/redusere smitten i Norge har gitt god effekt og gjennom 
sommeren har samfunnet forsiktig åpnet opp. Likevel er det på nåværende tidspunkt fremdeles 
behov for å sikre avstand og redusere presset på kollektivtrafikken, blant annet for å minske 
risikoen for smitte fra personer som ikke selv vet at de er smittsomme.  

Formålet med veilederen er å ivareta en trygg praksis for ansatte i Nesodden kommune.  

Det er viktig at alle holder seg oppdatert på våre hjemmesider og FHI.no 

Smitte og symptomer 

Grunnleggende prinsipper om smittevern: 

• Hold deg hjemme om du er syk 
• God hygiene 
• Hold avstand 

 

Symptomer på Covid-19 er: 

    Hoste                                                            Muskelsmerter 

    Feber                                                            Pustebesvær 

    Vondt i halsen                                            Hodepine        

 

 

 

 

 



  

Tabellen over kan hjelpe deg med å skille covid-19 fra de vanligste luftveisinfeksjonene og fra 
allergi. Tabellen er hentet fra folkehelseinstituttets sider.  

For de som utvikler symptomer er det vanlig at sykdomsforløpet starter med milde symptomer 
som vondt i halsen, hodepine, muskelsmerter og eventuell tørrhoste. Noen får lett feber. De fleste 
gjennomgår sykdommen med lette symptomer, men noen få utvikler pustebesvær uti 
sykdomsforløpet. 

Covid-19 smitter fra person til person via dråper, for eksempel ved hoste eller nys. Smitte skjer 
ved kontakt mellom mennesker, men også ved kontakt med overflater, eksempelvis gjennom 
håndtrykk og berøring av dørhåndtak. Undersøkelser viser at viruset kan overleve på overflater i 
flere dager, avhengig av overflaten og virusmengde. 

 Ansatte kan møte fysisk på jobb: 

• Når de ikke har symptomer på luftsveissymptomer. 
• Etter ett døgn med symptomfrihet etter luftveisinfeksjon. 
• Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, 

kan den ansatte møte på jobb som normalt. 
• Ansatte med typiske symptomer på allergi (kjent allergi, rennende nese med klart 

nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på jobb. 

Ansatte skal ikke komme på jobb: 

• Ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på jobb. De 
skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn. 

• Ansatte som har bekreftet covid-19. 



• Ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19 skal 
være i hjemmekarantene i ti dager. 

• Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene 
etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på 
jobb. I slike tilfeller kan man inngå avtale om å jobbe hjemmefra. Dersom dette ikke er 
mulig grunnet arbeidets art eller forholdene hjemme, må utvidet rett til sykemelding 
benyttes/eventuelt sykmelding. 

Ansatte som har vært på reise i utlandet: 

• Ansatte i pasientnært arbeid må følge Nesoddens kommunes retningslinjer som ligger på 
intranett 

• Øvrige ansatte må til enhver tid følge FHIs smittevernråd for reise og innreisekarantene 
ved ankomst til Norge   
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-

coronavirus/  

Når symptomer på covid-19 oppstår på jobb: 

• Ansatte som symptomer på covid-19 mens de er på jobb, må gå hjem så snart det er mulig 
og helst ikke ta offentlig transport. Hold to meters avstand til andre personer og/eller ta 
på munnbind.  

Ansatte må snarest ta kontakt med hjemkommunen for å bli testet. 

Dersom en ansatt får påvist covid-19, skal de som har vært i nærkontakt (nærmere enn to meter i 
mer enn femten minutter) med den smittede være i hjemmekarantene i ti dager. 

På NAV sine hjemmesider kan du lese mer om sykemelding i forbindelse med koronaviruset: 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-
behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset#chapter-2 

Håndhygiene 

Håndvask med vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Det skyldes at 
håndvask med vann og såpe gjør at smuss og bakterier løsnes og fjernes fra huden. Det skjer ved 
at alle hudflater fuktes med vann, hendene masseres deretter godt med såpe, før såpen skylles 
godt av. 

Korrekt utført håndvask tar minimum 30 sekunder. 

Håndsprit/Antibac 

Virus er følsomt for desinfeksjon med alkohol 70-85 %. Det anbefales at spriten er tilsatt glycerol 
1-3%. Bruk av håndsprit forebygger kun smitte hvis hendene er synlig rene og tørre. 

Alle virksomheter må sørge for at arbeidssteder, kjøkkenstasjoner/sosiale soner, stillerom og 
møterom er utstyrt med nødvendige spritprodukter. 

Ved behov for påfyll av desinfeksjonsmidler sendes e-post fra leder til: 
per.lien@nesodden.kommune.no 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset#chapter-2
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset#chapter-2


Tilrettelegging av arbeidet 

Nedenfor beskrives forholdsregler og tiltak for å forebygge smitte. 

Hygiene 

God håndhygiene er et av de viktigste tiltaket for å forebygge smitte. Ansatte skal opplæres i riktig 
håndhygiene 

Ansatte skal vaske hender: 

• Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem. 
• Når man kommer til jobben. 
• Etter hosting/nysing og nesepussing. 
• Etter toalettbesøk, bruk papirhåndkle til å stenge vannkran og åpne dør. 
• Før og etter måltider. 
• Tørkepapir må være lett tilgjengelig til bruk for ansatte. 

Alternativer til håndvask 

• Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ 
hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 

• Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er mulig å vaske hender. 
• Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved våte eller synlig skitne hender, da bør 

håndvask utføres. 

Hostehygiene 

• Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for ansatte. Har man ikke det 
tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser. 

• Unngå å røre ved ansiktet eller øynene. 

Godt renhold 

Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige 
rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager avhengig av type overflate, 
temperatur, sollys og andre faktorer. 

Renhold som utføres av renholdspersonale: 

Renhold av alle gulvflater, toaletter, vasker og annet utføres daglig i henhold til renholdsplan for 
den enkelte arbeidsted. Det er ekstra fokus på kontaktpunkter. 

Renhold gjennom dagen utført av personale på det enkelte arbeidssted: 

Det er viktig med forsterket renhold på utsatte områder og kontaktpunkter: 

• Utstyr som brukes av flere i tjenesten (f.eks. nettbrett, berøringsskjermer, tastatur, 
telefoner osv.) rengjøres før og etter bruk. 

• Felles skannere/printere; bruk adgangsbrikke eller annet på touchskjermen, tørk 
eventuelt av etter bruk. 

• Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom. 
• Engangspapirhåndklær og såpe/sprit til overflatedesinfeksjon skal være tilgjengelig, og 

man må sørge for at søppel tømmes regelmessig. 



• Spisebord vaskes/tørkes av med sprit før bruk. 
• Ansatte skal vaske over arbeidsstasjonen daglig – vær særlig nøye når denne deles av flere 

Redusert kontakt mellom personer  

Punktet gjelder de som i kraft av sin stilling ikke må ha nærkontakt med andre personer.  

• Arbeidsplassens utforming må være såpass romslig at det er enkelt å overholde en-
metersregelen (to meter der det er mulig). 

• Ansatte har så langt det er mulig faste plasser. 
• Der det er mulig oppfordres ansatte til å forskyve arbeidstiden eller avtale med leder om å 

arbeide hjemmefra hele/deler av tiden. Det må utarbeides en avtale mellom ansatte og 
leder ved å arbeide hjemmefra. Standardmalen benyttes.  

• Alle ansatte som har avtale om å jobbe hjemmefra skal være fysisk på arbeidsstedet 
minimum en dag i uken med mindre det er individuelle hensyn for å ivareta 
arbeidsmiljøet.  

Hold avstand 

• Unngå trengsel på vei inn og ut av lokaler, samtalerom, møterom, venterom, i garderober 
og på toaletter. 

• Holde avstand (minst en meter) til kolleger i møter og pauser. Begrens møtetiden. 
• Ikke håndhilsning eller klemming. 
• Bruke videokonferanser i stedet for fysiske møter med kolleger der det er mulig. 

Lunsj 

• Ha ulike tidspunkt for lunsj mellom ansattgrupper for å begrense antall ansatte i 
lunsjarealer samtidig, eventuelt spise ved egen arbeidsplass. 

• Pass på at man opprettholder avstand i lunsjen. 

Transport 

• Det anbefales å begrense bruk av offentlig transport til og fra jobb så mye som mulig, for å 
unngå trengsel på buss og andre transportmidler.  

• For de som har mulighet oppfordres det til å gå eller sykle til jobb. 

 

Kilder 

• Smittevernveileder for tjenester og aktiviteter under covid-19-utbruddet 2020 

 

 


