Anbefalinger til arbejde på lagre og terminaler:
MEDARBEJDERNE
1. Sørg for god afstand i omklædningsrummet. Skiftes eventuelt til at omklæde. Undlad bad på
virksomheden efter endt arbejdsdag.
2. Vask eller sprit hænder, som det første når du ankommer på arbejdspladsen.
3. Undgå direkte berøring af dørhåndtag ved indgange og på toiletter
4. Ved toiletbesøg, husk at vaske hænder, og tør hænderne med papir og luk hanen med papir, hvis
den ikke lukker af sig selv
5. Hold god afstand og undgå berøring med andre personer
6. Afsprit truck og andre arbejdsredskaber flere gange i løbet af dagen
7. Hold den fornødne afstand til hinanden ved brug af kantinen/frokostrum, skiftes evt til at afholde
pause, så det er muligt at holde en fornuftig afstand til hinanden.
8. Vær opmærksom på eventuelle chauffør-forskrifter, og giv leder besked, hvis de ikke overholdes.
9. Meld dig syg i forbindelse med hoste, løbenæse og lignende forkølelses-/influenza symptomer.
Better safe than sorry!
10. Brug din sunde fornuft

ARBEJDSGIVERNE
1. Lav procedure for hvordan medarbejderen håndterer godset/varerne på terminalen/lageret, og
sørg for at dine medarbejdere er grundigt instrueret i eventuelle chauffør-forskrifter o.lign.
2. Gør det klart hvem af medarbejderne, helst en medarbejder der i forvejen har ledelsesbeføjelser,
på terminalen/lageret, der har ansvaret for at modtage eventuelle udefrakommende, fx chauffører,
og om hvordan disse skal opføre sig.
3. Lav en afspærring, der tydeligt viser grænsen imellem interne og eksterne personer.
4. Hav rigeligt med sprit opsat ved ind-og udgange både til interne og eksterne personer. Vælg så vidt
muligt ud-og indgange hvor der er rindende vand og sæbe.
5. Sørg for handsker til medarbejderne, og at de bliver brugt.
6. Sørg for eget kvitteringsredskab til medarbejdere der skal kvittere.
7. Sørg for jævnlig daglig rengøring af trucks og andre arbejdsredskaber.
8. Adskil interne og eksterne toiletfaciliteter, eventuelt gør brug af festivaltoiletter.
Sørg for afspritningsmuligheder på toiletterne, udvid eventuelt antallet af toiletter ved at bruge
festivaltoiletter til intern brug.
9. Hæng en plakat op om korrekt vask af hænder: Vask hænder korrekt eller How to wash hands
10. Gør eventuelt brug af plakaten: Forebyg coronasmitte – beskyt dig selv og andre som en generel
oplysning om smitteforebyggelse.
11. Intensivér den daglige rengøring hvor medarbejderen færdes.
12. Sørg for at der er mulighed for god afstand mellem medarbejderne i kantinen/frokoststuen, evt.
ved at lave pauser på skift.
13. Vær opmærksom på medarbejdere der udviser tegn på forkølelses-og influenzalignende
symptomer, og få dem sygemeldt. Respektér sygemeldinger fra medarbejdere med samme
symptomer.

