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VEJDIREKTORATETS RETNINGSLINJER FOR BYGGEPLADSER I FM. COVID19 OG ARBEJDSMILJØ
Dato: 19.03.2020
Som følge af COVID-19 vil Vejdirektoratet iværksætte følgende tiltag for at minimere

smitterisikoen mest muligt:
Arbejdsmiljø – byggeplads:
1. Håndsprit og kampagneplakater er opstillet strategiske steder i skurbyen.
2. Rengøringsfrekvensen er øget så toiletterne rengøres 2 gange dagligt. Evt.
borde/stole i kantinen rengøres også 2 gange dagligt.
3. Dørhåndtag, blandingsbatterier rengøres 2 gange dagligt , ligeledes o gså i mandskabsbarakkerne . Sundhedsstyrelsens vaskeanvisning opsættes.
4. Håndværktøjer skal være personlige eller sikres mod smitte ved brug af rengøring eller brug af handsker.
5. Badning til fyraften udgør ligeledes smittefare og bør begrænses. Det er ikke
alle entrepriser, som benytter badeforholdene lige meget og det skal tilrettelægges således det er muligt at fordele badene, så der er længere afstand. For at
undgå at luftbårne vandpartikler fra badende spredes, bør der ikke være andre
end den badende i mandskabsbarakken. Næste badende bør ikke gå ind barakken før et kvarter efter.
6. Brug af elevatorer er kun tilladt med 1 person, der kan køre med materialer.
Entreprenører, rådgivere, byggeledelse:
1. Det administrative arbejde planlægges så antallet af samtidige funktionærer reduceres. Dette kan ske ved hel- eller delvis hjemmearbejde. Plan for dette skal
fremsendes til Byggeledelsen
2. Møder over 3-4 deltagere afholdes via video/mobile
3. Møder med op til maksimalt 3-4 deltagere kan, hvis nødvendigt, afholdes i de
større møderum – med stor afstand mellem deltagere
4. Byggemøder afholdes via video/mobil eller aflyses hvis muligt.
Der henstilles til at henvendelser sker skriftligt eller telefonisk således at al unødig

fysisk kontakt undgås.
Bemanding fremgår af planen for bemanding.

Alle personer på byggepladsen opfordres til at følge myndighedernes anvisninger
omkring hygiejne samt at socialt samvær, såvel på som uden for byggepladsen begrænses mest muligt. Det betyder fx at hvis en medarbejder er hjemkommet fra et
identificeret risikoområde eller viser tegn på sygdom skal vedkommende straks sendes hjem og ikke møde op på arbejde. Byggeledelsen skal have besked ved sådanne tilfælde.
Der er stort fokus på håndhygiejne og af håndsprit på såvel projektkontorene som ude
på byggepladsen.
If. m. arbejdet på byggepladsen skal mandskabet reducere gruppering til et minimum
dog max 10 personer.
De enkelte sjak er låste. Dvs. der udveksles ikke medarbejdere mellem sjakkene.
Der ophænges Sundhedsstyrelsens ”Forebyg smitte” på udvalgte steder såvel i mandskabsskure som i byggeledelseskontorene.
Hvor der er udenlandsk arbejdskraft til de ansatte opsættes opslag på deres modersmål
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og der gives nærmere instruktion på et forståeligt sprog.
Alle på pladsen opdeles i hold, så de holder forskudte pauser. De skal fordele sig således, at de kun bruger hver anden stol i deres kantine /mandskabsskur.
Der opfordres til at der udluftes såvel før som efter ophold i kantinen/skur.

Folk med svækket immunforsvar opfordres til at blive sendt hjem. Dette gælder også
folk, som er pårørende til kritisk syge personer (skal aftales med egen arbejdsgiver ).
Bemanding skal sprede sig mest muligt på byggepladsen, kontore r/møderum og
spise ved deres arbejdsplads eller skurvogn alternativt i mindre hold af 2-3 personer
samt have fokus på minimum 2 meters afstand.

Der opfordres til at der udluftes såvel før som efter ophold i møderum/kantinen/skur.
Alle besøg skal absolut begrænses til et minimum og kun hvis det er absolut nødvendigt.
Absolut ingen besøg af sælgere, og andre lignende personer som ikke har relation til

projektet.
Alle opfordres til ikke at tage rundt på andre byggepladser eller have skiftende kontoradresser.
Der vil på enkelte projekter være projektspecifikke arbejdsmiljøtiltag. Disse vil blive udmeldt af projektledelsen og i øvrigt delt internt i Vejdirektoratet via daglige arbejdsmiljømøder på tværs af porteføljen.

