TILTAK FOR Å HINDRE MULIG SPREDNNG AV KORONAVIRUS/ HOLM EIENDOM
Vi har satt i gang tiltak for å hindre mulig smitte i alle våre bygg;
•

•
•

Clean Start AS (vaskebyrå) vil foreta ekstra vask og desinfisering av alle berøringsflater.
De har nå fått tak i ekstra desinfiseringsmidler. Dette gjelder alle byggenes fellesarealer;
håndtak, heisrom, toaletter, garderober, ringeklokker mm.
Alle berøringsflater i alle våre bygg vil desinfiseres 2 ganger i løpet av dagen.
Vi vil fortsette denne praksisen helt til krisen er over, så langt desinfiseringsmidler er
tilgjengelige.

Vi ber med dette alle om å følge råd fra folkehelseinstituttet:
-

-

Syke personer holder seg hjemme fra arbeidsplass, uansett sykdom og selv med lette
symptomer.
Respektere regler om Karantenetid og hjemme isolering
Smitten kan begrenses med desinfisering av alle berøringsoverflater
Håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, håndtering av mat,
kontakt med dyr og ellers ved berøring av håndtak ol. Håndvask bør uansett gjøres før
bruk av antibac.
Unngå å ta deg til ansiktet før håndvask, viruset smitter lett.
Håndhilsning bør unngås til enhver tid/situasjon.
Ansatte oppfordres til å unngå å sitte tett med minimum 1 meters avstand,
hjemmekontor anbefales dersom det er mulighet for det.
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PÅGÅENDE PROSJEKTER/REHABILITERING AV LOKALER:
Vi forventer at det etter hvert vil bli problemer for underleverandører å holde fremdrift, dvs. levere
det de har sagt at de skal greie å levere. Tidsfrister kan bli utsatt og leveranser stoppes opp mm. Det
betyr at vi må forberede oss på den kommende situasjonen og gjøre hva vi kan for å minske
problemer som følger av denne. Vi vil med dette konsentrere oss om å ha færre prosjekter i gang på
samme tid, og herved øke innsatsen på å få disse ferdig raskest mulig. Altså minske risiko for uferdige
prosjekter. Prosjekter som ikke enda er påbegynt vil utsettes på ubestemt tid.

RISIKOHÅNDTERING VED PROSJEKTER REHABILITERING FOR HOLM EIENDOM- FOR
BEKJEMPELSE AV SPREDNING AV KORONAVIRUS
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Holm Eiendomsforvaltning as / Holm Eiendom vil i størst mulig utstrekning benytte seg
av hjemmekontor der dette er mulig.
Driftssjef og vaktmestere for de respektive bygg vil fortsatt være til stede og vil følge alle
hygieneråd som er anbefalt av myndighetene.
Alle på byggeplasser bør bruke hansker mest mulig, ha utstrakt håndhygiene.
Dersom det er befaring på byggeplasser, skal det alltid holdes minimum 2 meters
avstand mellom alle.
Ingen av våre ansatte kjører sammen i bil.
Ved symptomer på sykdom skal alle våre ansatte holde seg hjemme og eller på
hjemmekontor.
Alle møter og samtaler tas om mulig per telefon.
Toaletter og skifterom på byggeplassen skal renholdes nå minst en gang per dag og det
vil bli desinfisering av vasker, toaletter, dørhåndtak, flater osv. Vi gjør det som er praktisk
mulig for å holde smitten unna byggeplasser.
Påtreffes arbeidere med sykdomssymptomer vil de ble sendt vekk fra byggeplassen.
Alle arbeidere på byggeplassen skal minimum holde avstand på 2 meter.
VI vil legge til rette for at det ikke er mange håndverkere til stede på samme tid.
Servicearbeid som IKKE ER HELT NØDVENDIG utsettes inntil videre.
Så sant vi får tak i Antibac så vil dette plasseres ut på byggeplassene. Vi ber våre
leverandører om å bidra med Antibac dersom de har dette.

Ved alle henvendelser som gjelder dette- kontakt oss i Holm Eiendom på epost/ hoved-nummer:
firmapost@holmeiendom.no

+47 22 51 12 80
Tips/råd mottas med takknemlighet. MVH oss i Holm Eiendom.
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