Oslo Entreprenørbedrift AS
Org.nr: 913155637
Telefon: 22 12 00 52
E-post: post@oseb.no

Strømsveien 200
0668 OSLO

Informasjon til våre kunder om smittevern
Covid19 virus og smittefare
Oslo Entreprenørbedrift AS og våre håndverkere vil følge myndighetenes anbefalinger og retningslinjer for å
forebygge smitte. Når vårt firma skal utføre arbeid på din bolig må vi ha noen retningslinjer for å ivareta dette.
Ved ankomst vil vi ikke håndhilse på deg, men holde en avstand på minimum 2 meter. Hvis ikke oppdraget allerede
er beskrevet må dette gjøres i betryggende avstand mellom deg som kunde og oss som håndverker. Hvis ikke
oppdraget allerede er bestilt beskriv gjerne oppdraget på forhånd og bruk bilder.
Under arbeid ønsker vi å arbeide alene. Hvis det er flere håndverkere eller flere fag i samme rom vil vi koordinere
dette på best mulig måte for effektiv fremdrift og for å forhindre forsinkelser.
Våre generelle regler for god hygiene hos våre ansatte:
1. Sørge for god hånd hygiene – vaske hendene grundig – både før, under og etter arbeidsoppdraget.
2. Ha med papirlommetørkle og benytt dette om man må nyse eller hoste.
3. Har man ikke dette tilgjengelig og må nyse/hoste – bruk albuekroken.
4. Avtal med kunde hvor det finnes vann til vasking, ta med desinfiserende midler og tørkepapir.
5. Om mulig ha tilgjengelig engangshansker, åndedrettsvern og sko-beskyttelse.
6. Bruk alltid hansker til alle typer arbeider og dekk ansiktet til dersom forholdene tilsier det.
7. Desinfiser også alt verktøy og eventuelt skjermer som benyttes på oppdraget.
Våre retningslinjer til kunden for å hindre smitte:
1. Det skal kun være en person til stede v/ankomst, og pålagt avstand skal holdes.
2. Du må bekrefter at det er ryddet for tilkomst ev. vasket godt eller desinfisert.
3. Du må være til stede ved avtalt tid slik at vi kommer til.
Hvis det er påvist Koronasmitte i huset, eller noen i husstanden er i karantene på grunn av mistanke om smitte, vil
vi avtale et nytt tidspunkt for utførelse av arbeidet.
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