
 
  

  
  

 

   
 

   
 

 

 

  

 
  

 
   

 

 
 

 
  

 

Vedlegg 2. Sjekkliste for godt smittevern 
Ledelsens overordnete ansvar Merknad 

Opplæring av ansatte, innholdet i Smittevernveileder 
for asylmottak gjøres tilgjengelig og kjent. 

Informasjon til beboere om rutiner og hvordan 
smittevernet er ivaretatt, på et språk de forstår. 

Lage planer for hygienetiltak og renhold inkludert 
hyppighet og metode. 

Vurder forsterket renhold på utsatte områder som 
berøres hyppig (dørhåndtak, gelendre, bordplater, 
osv.) 

Vurdere å lage plan for ulik oppmøtetid, kombinasjon 
digitale møter/hjemmekontor og fysisk oppmøte for de 
ansatte. 

Opprette dialog med ansatte og beboere som er i 
risikogruppen om behov for tilrettelegging. 

Syke personer skal holde seg hjemme, selv ved milde 
symptomer. 

Arbeidsstedet skal forlates dersom ansatte eller 
brukere blir syke. 



   

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
  

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 

Sikre at det er såpe tilgjengelig ved alle 
håndvaskstasjoner og toaletter. 

Henge opp plakater om håndvaskrutiner og 
hostehygiene på flere språk (se www.fhi.no). 

Redusert kontakt mellom personer. 

Holde minst en meters avstand mellom personer, 
gjerne mer. 

Plan for inndeling av beboere i grupper. 

Ha en plan for å holde avstand i fellesarealer som 
garderober, venterom, toaletter og på vei inn og ut av 
lokalene. Eventuelt bruke merking på gulv for å sikre 
avstand i områder der det kan oppstå trengsel. 

Begrens antall tilstedeværende personer til kun 
nødvendige personer. 

Vurdere bruk av rom i forhold til antall personer, ta i 
bruk større lokaler hvis mulig. 

Plan for avstand mellom personer og hygienetiltak ved 
måltider/i kantine. 
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