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Den spæde start



De første tiltag

Coronavirus er overskriften i alle medier. Den største risiko for os og vores byggepladser er ikke selve 
sygdommen, som mest kan betragtes som en influenza, men den karantæne vi og vores byggepladser risikerer at 
blive ramt af. 
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Informationen



Håndtering af egne medarbejdere

• I alle skurvognene og på byggepladser er afstandskravet på 2 m 
gældende. Vi spritter alle kontaktpunkter (kontakter, dørhåndtag, 
gelænder, fjernbetjeninger osv.) af én gang dagligt og rengøre 
mandskabs- og byggelederskure 2 gange ugentligt. Der er opstilles 
sprit ved håndvaske i mandskabsskure og på bordene. 

• Vask hænder og sprit af jævnligt.

• Restriktionerne på antal personer under pauserne i 
mandskabsskurene holdes som anbefalet, og det kan være 
nødvendigt at forskyde pauser. Ved 10 personers mandskabsskure vil 
antallet sættes ned til 6 for og opretholde afstandskravet under 
pauserne, og hvert pausehold spritter bordene af efter endt pause. 

• Vi giver ikke hånd til hinanden. Gør det til en vane, at alle starter 
mødet med at spritte hænder af. Vi opfordrer til at holde møder med 
eksterne på Teams i de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre.

• Vi opfordrer til at holde gående møder på byggepladser med 
begrænset mødelokation i de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre.



Håndtering af egne medarbejdere

• Vi opfordrer til at holde gående møder på byggepladser med 
begrænset mødelokation i de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre.





Håndtering af samarbejdsparter

 Virksomheder der arbejder på RFAS byggepladserne skal holde 
byggeledelsen orienteret om situationen i den enkelte virksomhed. På 
fremtidige sikkerhedsmøder vil emnet blive behandlet af RFAS 
Arbejdsmiljøkoordinator.

 Rasmus Friis A/S byggeledelse orienter bygherren om situationen, 
samt hvad I evt. har gjort i jeres virksomhed. Spørg hvis I er i tvivl om 
I skal forholde jer mere restriktivt end ovenstående.
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Håndtering af samarbejdsparter

Hvad har vi taget med os, og hvad har vi lært?

• Digitaliseringen har fået et løft ude på byggepladserne.

• Kommunikation er slet ikke så svært, når det sker digitalt.

• Afstande er blevet kortere med de ”nye” værktøjer.


