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Bilag 1 Indarbejdelse af risiko for Coronavirus i PSS  

Nyt afsnit om Corona under afsnit 7.5 kontrolprocedurer: 

Der etableres disse tiltag for at hindre spredning af COVID-19:  

 Følg Sundhedsmyndighedernes retningslinjer, se de aktuelle på: 
https://www.sst.dk/  

 Det er vigtigt at holde en god håndhygiejne 
 Hold generelt mindst 1 m afstand til andre 
 Opdel byggepladsen i arbejdszoner, så det er muligt at holde 1 m afstand til de 

nærmeste 
 Hold spisepauser forskudt, så der også under pauser kan holdes 1 m afstand. 
 Vask hænder før og efter pauser 
 Hyppig rengøring af skure 
 Brug håndsprit og afsprit rat, betjeningsgreb og dørhåndtag i maskiner 
 Undgå møder indendørs og undgå forsamlinger med mange  personer 
 Ved modtagelse af leverancer, skal det på forhånd aftales hvordan godset skal 

håndteres. 

Det er arbejdsgiverens ansvar, at de nødvendige materialer til at opretholde dette er til rådighed 
for de ansatte. Arbejdsgiveren skal endvidere instruere sine ansatte og kontrollere, at reglerne 
bliver overholdt. Koordinatoren skal på sine arbejdsmiljørunderinger stikprøvevis kontrollere, om 
tiltagene overholdes. 
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Bilag 2 Forslag til bilag om Coronavirus til PSS 

Coronavirus på byggeplads [Navn på byggeplads] 

Som alle andre er vi på pladsen underlagt Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer, se dem her: https://www.sst.dk/da/corona 

Vi har fokus på at begrænse spredning af COVID-19 indtil faren er ovre, 
tager derfor punktet med på sikkerhedsmøder, og er alle opmærksomme 
på den under vores aktiviteter og færden på pladsen. Entreprenørerne 
skal fortsat tilrettelægge arbejdet, så der er god afstand mellem de 
ansatte, de nødvendige faciliteter og materialer er til rådighed for 
medarbejderne, og løbende bliver vedligeholdt. 

Kun forsvarlige aktiviteter udføres på pladsen [overvej nøje opgaver i 
områder, hvor private beboere eller ansatte fra evt. 
produktionsvirksomheder færdes]. 

Derfor er der i marts 2020 indført nedenstående tiltag [fjern dem der ikke 
anvendes på denne plads]: 

 

1. Opdelt de ansatte i arbejdshold 
2. Forskudt mødetidspunkter og pausetider for de ansatte  
3. Fordelt de ansatte i skure og opsat flere skure, så der er mere plads mellem folk 
4. Forøget rengøring af skure og kontorfaciliteter 
5. Sørget for mulighed for supplerende håndvask eller afspritning på udvalgte steder, 

vask altid hænder før og efter pauser 
6. Arbejdet med mindst 1 m afstand mellem ansatte 
7. Opdelt pladsen i zonerne A, B og C, se byggepladsplan 
8. Løbende rengøring af betjeningsgreb og håndtag på maskiner og værktøj 
9. Lukket aktiviteter som pga. smitterisici ikke kan udføres ind til videre 
10. Indført karantæne af modtaget materiel og materialer, som kan bringe smitte med 

sig  
11. Indført rengøring af indendørs byggepladsarealer 
12. Opslået information om Corona på pladsen 
13. Medtaget Corona som emne på sikkerhedsmøde, runderinger og opstartsmøde med 

nye entreprenører 
14. Indført særlige tilsyn med fokus på smitterisici 
15. Indført at møder gennemføres udendørs med god afstand eller via Teams 
16. Indført at dokumenter udsendes fortrinsvis elektronisk (PSS skal dog stadig 

opdateres på papir) 
17. Opdateret beredskabsplan med bl.a. regler for karantæne og sygemeldinger 

18. Giv byggeleder og arbejdsmiljøkoordinator ret til at bortvise medarbejdere, som 
fremmøder syge eller ikke vil indordne sig under de aktuelle regler 
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19. Indstaller Forebyg-smitte App:  
iPhone: https://apps.apple.com/us/app/forebyg-smitte/id1504682724, 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ramboll.forebyg 
Web app: https://corona-response.ramboll.com/building-sites/. 

 

20. Indstaller SmitteStop App: https://smittestop.dk/    
21. Se mere i BFA-vejledningen om forebyggelse af Corona-smitte: https://www.bfa-

ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona. 
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Bilag 3 Nødvendig tilføjelse til beredskabsplan i eksisterende PSS 

Personer, som er mistænkt for at være smittede eller bekræftede smittede med 
Coronavirus må ikke komme ind på pladsen, men kontakter pr. telefon eller mail sin 
arbejdsleder og arbejdsmiljøkoordinator xxxx xxxx, yyy@zzz.dk og bliver derefter 
hjemme til mistanken er afblæst, eller han/hun ikke længere er syg.  

På baggrund af disse oplysninger tages der stilling til, om vedkommende evt. kan 
have smittet andre ansatte på pladsen. Det er vigtigt, at man på afstand holder 
kontakt til de hjemsendte og gerne hjælper de ramte, men man kan pga. smittefare 
ikke tilbyde at køre en fremmødt ansat hjem.  

 

 

 


