
 

 

 

  

CORONAVEJLEDNING 

1: Jeg har symptomer på Coronavirus – Hvad gør 
jeg? 
  

4: Jeg er ”nærkontakt” til en person der er smittet – 
Hvad gør jeg? (nærkontakt betyder at du som 
minimum har været sammen med den smittede 
person i de 48 timer op til at personen er testet 
positiv, og  samtidig har været tæt med personen i 
mindst 15 minutter indenfor 1 meter afstand. 

  

 3: Jeg er testet positiv men har ingen symptomer – 
Hvad gør jeg?  
  

• Meld dig syg til projektleder (telefonnummer) 
• Gå i selvisolation i 7 dage fra den dag du har fået 

foretaget testen 
• Læs følgende materiale: https://www.sst.dk/-

/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-
dig-der-er-testet-positiv-for-ny-
coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D
32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB 

• Meld dig syg til projektleder (telefonnummer) 
• Kontakt styrelsen for patient sikkerhed på 32320511 og 

tast 2.  
• Bestil Coronatest til dag fire efter du har været sammen 

med den smittede person. Du skal også have foretaget en 
test på dag seks. 

• Gå i selvisolation 
• Afvent test svar 
• Læs følgende materiale: https://www.sst.dk/-

/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-
Naer-kontakt-
090720.ashx?la=da&hash=2FA54E7E3536D820A53ABE17B
7A48B2E6462B2C6  

Symptomer på COVID-19 
- De mest almindelige symptomer: Feber – Tør hoste - Træthed 
- Mindre almindelige symptomer: Generel ømhed – Ondt i halsen – Diarré – Øjenkatar – Hovedpine – nedsat smags- og lugtesans – 
hududslæt eller misfarvning af fingre og tæer 
- Alvorlige symptomer: Vejrtrækningsbesvær eller åndenød - Smerter eller trykkende fornemmelse i brystet -Talebesvær eller 
bevægelsesbesvær 

• Bliv hjemme fra arbejde 
• Bestil Corona test 
• Gå i selvisolation 
• Afvent test svar 

 2: Jeg er testet positiv og har symptomer – Hvad 
gør jeg?  

  

• Ring til projektleder (telefonnummer) 
• Gå i selvisolation indtil du ikke har haft symptomer i 48 timer 
• Manglende smags og lugtesans er et af symptomerne på Corona. 

Der kan gå lang tid før dette kommer tilbage. Derfor kan du 
komme på arbejde igen hvis det er det eneste symptom du har.  

• Læs følgende materiale: https://www.sst.dk/-
/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-
testet-positiv-for-ny-
coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3EC
B5EEB696C1D7BB 

• Generelle råd:  
• Husk altid at fortælle til virksomheden hvis du selv har Corona, eller har været i nærkontakt med en smittet på 

byggepladsen hurtigst muligt.  
• Det er muligt at hente sundhedsmyndighederne app Smitte/stop. Den kan hjælpe med smitte opsporing. Dette er ikke 

et krav fra NemByg men en information og en anbefaling.  
• Der må maksimalt være 6 personer til pause ad gangen i de store mandskabsvogne. Der skal derfor laves en plan for 

hvem der holder pause hvornår.  
• Du kan altid få hjælp og vejledning omkring Corona ved at kontakte sundhedsmyndighederne på: 70 20 02 33  

5: Èn i min hustand er testet for Corona – må jeg 
komme på arbejde?  

  

• Du må gerne komme på arbejde hvis du ikke 
selv har symptomer 

• Hvis personen i husstanden bliver teste positiv 
skal du følge vejledningen i felt 4 

6: Jeg er blevet kontaktet af en 
smittesporingsenhed hvad skal jeg gøre?  

  

• Meld dig ”syg” til projektleder (telefonnummer) 
• Bestil Coronatest  
• Bliv hjemme indtil du har fået svar på Coronatest  
• Hvis du bliver testet positiv skal følge vejledningen i punkt 

3. 
• Hvis du bliver kontaktet af en smitteopsporingsenhed skal 

du ALTID følge deres anvisninger.  
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FOREBYG SMITTE PÅ 
BYGGEPLADSEN 

1. VASK OG/ELLER SPRIT DINE HÆNDER NÅR DU KOMMER TIL 
BYGGEPLADSEN 

2. HOLD AFSTAND TIL HINANDEN UNDER ARBEJDET 
3. BRUG SOM UDGANGSPUNKT KUN EGET HÅNDVÆRKTØJ 
4. HOLD FORSKUDTE PAUSER – MAX 6 PERSONER I SKURVOGNEN 

AD GANGEN - SPIS GERNE UDE I DET FRI 
5. VASK DINE HÆNDER INDEN OG EFTER PAUSEN 
6. HUSK AT TØRRE BORDE AF EFTER HVER PAUSE 
7. HOST ELLER NYS I DIT ÆRME  
8. UNDGÅ HÅNDTRYK – BEGRÆNS FYSISK KONTAKT 
9. HOLD DIG ORIENTERET OM SITUATIONEN I DANMARK – 

CORONASMITTE.DK 
10. HUSK AT MEDDELE TIL BYGGELEDELSEN HVIS DU ER SMITTET 

RING TIL PROJEKTLEDER (TELEFONNUMMER) 



Pauseplan  
 
Byggesag:  
Skurvogn nr:  

 

Formålet med pauseplanen er at alle kan se hvilken virksomhed der har skurvognen i hvilket tidsrum. Herudover er den Person der stor i det gule felt ansvarlig for at tørre alle borde og kontaktflader af efter hver pause.  

Der må kun være 6 mand til pause ad gangen i hver mandskabsvogn.  

Det er vigtigt at alle entreprenører er med til at overholde reglerne og indordner sig under de regler der gælder på den enkelte byggeplads.  

For opdatering af pauseplanen kan i henvende jer til byggeledelsen eller arbejdsmiljøkoordinatoren for byggeriet.  

Der er på bordet i hver skurvogn rengøringsmiddel til borde og kontaktflader. 

Formiddag 
Tidspunkt Virksomhed Medarbejdernavn Nummer 
08.25-09.00   1 
08.25-09.00   2 
08.25-09.00   3 
08.25-09.00   4 
08.25-09.00   5 
08.25-09.00   6 
09.05-09.35   1 
09.05-09.35   2 
09.05-09.35   3 
09.05-09.35   4 
09.05-09.35   5 
09.05-09.35   6 
09.50-10.20   1 
09.50-10.20   2 
09.50-10.20   3 
09.50-10.20   4 
09.50-10.20   5 
09.50-10.20   6 

 

  



 

Middag 
Tidspunkt Virksomhed Medarbejdernavn Nummer 
11.25-12.00   1 
11.25-12.00   2 
11.25-12.00   3 
11.25-12.00   4 
11.25-12.00   5 
11.25-12.00   6 
12.05-12.35   1 
12.05-12.35   2 
12.05-12.35   3 
12.05-12.35   4 
12.05-12.35   5 
12.05-12.35   6 
12.50-13.20   1 
12.50-13.20   2 
12.50-13.20   3 
12.50-13.20   4 
12.50-13.20   5 
12.50-13.20   6 

 

 


