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Hönnun Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

H 1.1 Er til skimunarforrit til staðar?
Athugasemd: Skimunarforritið er marglaga. Síðuforrit geta innihaldið blöndu af
skimunartækni, þar á meðal:
• Könnun (Spurningalisti) og
• Skimun á hitastigi og / eða
• Sermisþáttaröð (mótefnamæling) og / eða
• PCR (nef- og hálsþurrkur) til aðgátunar.
H 2.1 Gakktu úr skugga um að til staðar sé vefforrit til staðar og að það nái sérstaklega til
skjákröfna COVID-19 fyrir viðeigandi starfsfólk.
Endurskoðun: Skimunarforritið er marglaga. Síðuforrit geta innihaldið blöndu af
skimunartækni, þar á meðal:
• Könnun (Spurningalisti) og
• Skimun á hitastigi og / eða
• Sermisþáttaröð (mótefnamæling) og / eða
• PCR aðgát (þurrkur í nefi og hálsi).

Já Nei N/A

H 1.2 Hefur skimunaráætlunin verið metin á áhættu fyrir síðuna þína?
Athugasemd: Áhættumat ætti að taka mið af tilfærslum og váhrifaleiðum.
H 2.2 Athugaðu hvort áhættumat fyrir skimunarforritið hafi verið framkvæmt.
Skoða niðurstöður matsins og ganga úr skugga um að það sé fullnægjandi og íhuga
flutningatilfelli og útsetningarleiðir í lágmarki.

Já Nei N/A

H 1.3 Eru til leiðbeiningar um skimun?
H 2.3 Gakktu úr skugga um að það sé til staðar staðalbúnaður (stefna, málsmeðferð,
samskiptareglur eða leiðbeiningar) og að hann nái sérstaklega til skimunarkrafna COVID-19
fyrir viðeigandi starfsfólk.
Gakktu úr skugga um að nákvæmar leiðbeiningar hafi verið gefnar um viðeigandi starfsfólk og
aðstöðu.

Já Nei N/A

H 1.4 Innihalda viðmiðunarreglurnar svæðisbundnar lagakröfur?
Athugasemd: Leiðbeiningar verða mismunandi milli vöruhópa og svæða. Þessu verður að
uppfylla sem hluti af skimunarforritinu sem er hrint í framkvæmd.
H 2.4 Gakktu úr skugga um að það sé til staðar staðalbúnaður (stefna, málsmeðferð,
siðareglur eða fyrirmæli) og að hann nái sérstaklega til svæðisbundinna lagakrafna sem fylgja
skal í gegnum skimunarferlið.

Já Nei N/A
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H 1.5 Er til staðar aðferð til að uppfæra leiðbeiningar til að endurspegla allar nauðsynlegar
breytingar?
Athugasemd: MOC ferli er nauðsynlegt til að tryggja að allar uppfærslur (löggjafar,
fyrirtækjatækni, einkenni eða nauðsynleg svör) séu vel stjórnaðar.
H 2.5 Gakktu úr skugga um að til staðar sé staðlað ferli breytingastjórnunar sem tekur upp og
gildir um skimunarferlið, allar uppfærslur og breytingar á lagaskilyrðum.

Já Nei N/A

H 1.6 Innihalda viðmiðunarreglurnar kröfur til að tryggja friðhelgi starfsmanna?
H 2.6 Staðfestu viðmiðunarreglur fyrir „skimunarforritið“ ná sérstaklega yfir kröfur um
persónuvernd.
Gakktu úr skugga um að það séu skýrar og ítarlegar siðareglur eða leiðbeiningar til að
varðveita og vernda friðhelgi starfsmanna.

Já Nei N/A

H 1.7 Innihalda viðmiðunarreglurnar gæðatryggingarferli?
Athugasemd: Gæðatrygging tryggir að sá sem framkvæmir skimunina sé í samræmi við
klínískar verklagsreglur, þ.mt friðhelgi einkalífs og gagna og COVID-19 eftirlit svo sem
líkamlega / félagslega fjarlægingu og hreinsun og sótthreinsun. Gæðatrygging er miðuð við
gæði þjónustunnar.
H 2.7 „Staðfestu leiðbeiningarnar fyrir„ skimunaráætlunina “sérstaklega um kröfur um
persónuvernd.
Gakktu úr skugga um að það séu skýrar og ítarlegar siðareglur eða leiðbeiningar til að
varðveita og vernda friðhelgi starfsmanna.

Já Nei N/A

H 1.8 Innihalda viðmiðunarreglur og / eða klínískar aðferðir gæðaeftirlit?
Athugasemd: Gæðaeftirlit tryggir að sýnin séu prófuð samkvæmt stöðluðum forskriftum.
Gæðaeftirlit beinist að gæðum vörunnar.
H 2.8 Gakktu úr skugga um að staðalstaðan og klínískar aðgerðir innihaldi gæðaeftirlitsferli til
að tryggja að sýni séu prófuð samkvæmt stöðluðum forskriftum.
Skoðaðu leiðbeiningar um prófanir og staðlaðar forskriftir sem gefnar eru út af
heilbrigðisyfirvöldum á staðnum og tryggðu að þeim sé beitt á réttan hátt.

Já Nei N/A
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H 1.9 Innihalda viðmiðunarreglurnar stjórnunaráætlun ef ekki verður neikvæð niðurstaða?
Athugasemd: Þessi áætlun ætti að innihalda viðbragðsáætlanir, samskipti, meðferð mála,
rekja snertingu, einangrun o.s.frv.
H 2.9 Athugaðu hvort „stjórnunaráætlun“ sé ekki fyrir neikvæðar niðurstöður og hún er með í
leiðbeiningunum.
Athugaðu að „stjórnunaráætlunin“:
- nákvæmar upplýsingar um hvað eigi að gera ef starfsmaður, þátttakandi fundar,
starfsmaður eða þjónustuaðili prófar jákvætt vegna COVID-19.
- skilgreinir svæði þar sem hægt er að einangra öruggan einstakling (ur).
- gerir ráð fyrir öruggum flutningi fólks á afmörkuðum aðstöðu.
- felur í sér samskiptareglur til að upplýsa aðra á vinnustaðnum.
- veltir fyrir sér hvernig á að bera kennsl á (snertiflata) og styðja einstaklinga sem kunna að
vera í hættu. Þetta gæti falið í sér einstaklinga sem nýlega hafa ferðast með sýktan
einstakling, fólk sem hefur verið að vinna með sýktum einstaklingi eða annað starfsfólk sem
hefur aðstæður sem setja þá í meiri hættu á alvarlegum veikindum (td fólk með sykursýki,
hjarta- og lungnasjúkdóm, eldri Aldur).

Já Nei N/A

Framkvæmd Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

F 1.1 Er starfsfólk meðvitað um skimunarforrit síðunnar?
Athugasemd: Allt starfsfólk þ.mt verktakar ættu að vera meðvitaðir um ábyrgð sína varðandi
viðkomandi skimunaráætlun
F 2.1 Framkvæmdu líkamsræktarskoðun (slembiúrtak) á vinnustað til að tryggja að starfsfólk
sé meðvitað um ábyrgð sína varðandi skimunaráætlun COVID-19.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda fólks á staðnum.

Já Nei N/A

F 1.2 Er aðal stjórntæki á flutningi minnkun á meðan á skimun stendur?
F 2.2 Gakktu úr skugga um að það sé til staðar staðalbúnaður (stefna, málsmeðferð,
samskiptareglur eða leiðbeiningar) sem sérstaklega fjalla um kröfur um minnkun flutnings við
skimun. Má þar nefna félagslegan dreifingu, handhreinlæti, Minni snertipunkta, yfirborðsþrif og
PPE.

Já Nei N/A

F 1.3 Hefur gæðatrygging verið gerð á skimunarforritinu?
Athugasemd: Sönnunargögn geta falið í sér en eru ekki takmörkuð við skoðun, sannprófun,
úttektir á ferlinu / leiðbeiningunum
F 2.3 Athugun skjala:
- fara yfir skýrslur stjórnenda
- skoða niðurstöður staðfestingar
- fara yfir niðurstöður endurskoðunar á sviði
Vettvangsskoðun:
- skoða skoðunarbók fyrir skimunaraðstöðu

Já Nei N/A
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F 1.4 Hefur gæðaeftirlit verið framkvæmt á skimunarforritinu?
Athugasemd: Sönnunargögn geta falið í sér en eru ekki takmörkuð við niðurstöður prófana á
skimunarpökkum POC (Point of Care) gegn viðurkenndum staðli
F 2.4 Athugun skjala:
- fara yfir skjöl um gæðaeftirlit og tryggja að þau innihaldi viðurkennda og uppfærða staðla
fyrir verðsamanburð.
Vettvangsskoðun:
- fara yfir gæðaskoðunarform á skimunarferli og ganga úr skugga um að niðurstöður prófsins
séu metnar miðað við staðlana.

Já Nei N/A

Þjálfun / hæfni Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

Þ 1.1 Er starfsfólkið sem annast skimunina þjálfað og hæft?
Athugasemd: Þetta getur falið í sér sérstaka COVID-sýkingarþjálfun og hæfi læknisstéttar
Þ 2.1 Spyrðu sýnishorn af skimunarfólki hvort þeir hafi læknisfræðilega menntun og hæfi eða
hafi fengið þjálfun í því hvernig eigi að framkvæma prófanirnar og hvort þeim finnist þeir hæfir
til að gera það.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda starfsmanna
sem starfa við prófunarstöðina.

Já Nei N/A
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Hönnun Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

H 1.1 Eru til leiðbeiningar til að veita og skýra væntingar PPE til að koma í veg fyrir útbreiðslu
COVID-19?
H 2.1 Gakktu úr skugga um að það sé til staðar staðalbúnaður (stefna, málsmeðferð,
siðareglur eða leiðbeiningar) og að hann nái sérstaklega til væntinga PPE til að koma í veg fyrir
útbreiðslu COVID-19.
Gakktu úr skugga um að staðalsíðan innihaldi eftirfarandi þætti sem lágmark:
- almenn vitund um COVID-19.
- fræðslu veggspjöld og tilkynningar sem lýsa fyrirbyggjandi aðgerðum fyrirtækjanna.
- fullnægjandi framboð af persónuhlífum (grímur, hanska osfrv.).

Já Nei N/A

H 1.2 Eru til leiðbeiningar sem styðja félagslega / líkamlega dreifingu í farsíma og farartæki,
algeng svæði, svo sem eldhús, baðherbergi o.s.frv.?
H 2.2 Gakktu úr skugga um að það sé til staðar staðalbúnaður (stefna, málsmeðferð,
samskiptareglur eða leiðbeiningar) þar sem sérstaklega er kveðið á um félagslegar /
líkamlegar fjarlægðarkröfur í farsíma og farartæki, algeng svæði svo sem eldhús, baðherbergi
o.s.frv.
Til dæmis segir staðalinn (stefna, málsmeðferð eða samskiptareglur) skýrt að fólk ætti að
halda líkamlegri aðskilnaðarfjarlægð sem er að minnsta kosti 1,5 m (5 fet), helst 2 m (6,5 fet).

Já Nei N/A

Framkvæmd Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

F 1.1 Er starfsfólk fær um að vinna (þ.mt matarhlé) og viðhalda leiðbeiningum um félagslega /
líkamlega fjarlægð?
F 2.1 Framkvæmdu líkamlegt eftirlit (slembiúrtak) á vinnustað til að tryggja að farið sé eftir
félagslegum / líkamlegum fjarlægðarkröfum og viðhaldið.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda fólks og
stigahættu á þínu vinnusvæði.

Já Nei N/A

F 1.2 Hafa starfsmenn aðgang að viðeigandi persónuhlífar eins og andlitsgrímum þar sem ekki
er mögulegt að viðhalda leiðbeiningum um félagslega / fjarlægð?
F 2.2 Framkvæmdu líkamsræktarskoðun (handahófskennd sýni) á vinnustað til að tryggja að
starfsfólk hafi aðgang að andlitsgrímum, hönskum og öðrum viðeigandi PPE.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda fólks og
stigahættu á þínu vinnusvæði.

Já Nei N/A
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F 1.3 Er starfsfólk með viðeigandi persónuhlífar eins og andlitsgrímur þar sem ekki er
mögulegt að viðhalda leiðbeiningum um félagslega / fjarlægð?
F 2.3 Framkvæmdu líkamsrækt (slembiúrtak) á vinnustaðnum til að tryggja að starfsfólk sé
með viðeigandi persónuhlífar.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda fólks og
stigahættu á þínu vinnusvæði.

Já Nei N/A
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Hönnun Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

H 1.1 Eru til leiðbeiningar um stuðning við hollustuhætti handa?
H 2.1 Gakktu úr skugga um að það sé til staðar staðalbúnaður (stefna, málsmeðferð,
samskiptareglur eða leiðbeiningar) og að hann nái sérstaklega til hreinlætiskrafna handa
COVID-19.
Gakktu úr skugga um að væntingar um handheilsu hafi verið skilgreindar fyrir mismunandi
hlutverk og aðstöðu, búnað sem er útveginn og endurnýjaður, vinnuferli tekið til greina.

Já Nei N/A

Framkvæmd Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

F 1.1 Er starfsfólk meðvitað um leiðbeiningar um hollustuhætti handa?
F 2.1 Framkvæmdu líkamsræktarskoðun (handahófskennd sýnataka) á vinnustað til að tryggja
að starfsfólk hreinsi hendur sínar við inngöngu og út úr sameiginlegum svæðum eins og
eldhúsum, máltíðarsalum og baðherbergjum sem og fyrir matreiðslu.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda fólks og
stigahættu á þínu vinnusvæði.

Já Nei N/A

F 1.2 Eru leiðbeiningar um hreinlæti handa birt á áberandi stöðum?
F 2.2 Staðfestu að:
- fræðslu veggspjöld um hreinlæti handa eru sýnd á öllum vinnustaðnum.
- Veggspjöld sem sýna lykilatriðin til að þvo hendurnar á áhrifaríkan hátt eru sýnd á öllum
handþvottaaðstöðu.
- bæklingar sem veita leiðbeiningar eru í boði hjá vinnuverndarfulltrúum.
- Heilbrigðisfundir / upplýsingar eru gefnar á starfsmannafundum og á fyrirtækjanetinu.

Já Nei N/A

F 1.3 Fylgir starfsfólk leiðbeiningum um hollustuhætti handa?
F 2.3 Framkvæmdu líkamsræktarskoðun (handahófskennd sýnataka) á vinnustað til að tryggja
að starfsfólk þvoi hendurnar reglulega og vandlega í 20-30 sekúndur og / eða nuddi hreinsiefni
á hendur í 20-30 sekúndur á viðeigandi tímum á vinnustaðnum.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda fólks og
stigahættu á þínu vinnusvæði.

Já Nei N/A
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F 1.4 Er starfsfólk beitt handheilsuvenjum svo sem notkun viðeigandi PPE til að draga úr
snertingu við yfirborð?
F 2.4 Framkvæmdu líkamsræktarskoðun (slembiúrtök) á vinnustað til að tryggja að starfsfólk
beiti sér fyrir hreinlæti handa svo sem notkun viðeigandi PPE til að draga úr snertingu við
yfirborð á viðeigandi svæðum á vinnustaðnum.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda fólks og
stigahættu á þínu vinnusvæði.

Já Nei N/A

\[page\]



Gagnrýnin áhætta: COVID-19 (Coronavirus)

Gagnrýnisstjórnun: Snemma að bera kennsl á
og ílát



Verkefni: 

Líkamleg staðsetning: 

Vefsvæði: 

Nafn: 

Dagsetning: 

Tími: 

Staðfesting stjórnanda

Gagnrýnin áhætta: COVID-19 (Coronavirus)
Gagnrýnisstjórnun: Snemma að bera kennsl á og ílát

Síðu 1 af 2 Prentað: 14 Aug 2020 ID: 122155 3

Hönnun Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

H 1.1 Er til staðar COVID-19 skimunarleiðbeiningar fyrir viðeigandi starfsfólk?
H 2.1 Gakktu úr skugga um að það sé til staðar staðalbúnaður (stefna, málsmeðferð,
samskiptareglur eða leiðbeiningar) og að hann nái sérstaklega til COVID-10 skimunarkrafna
fyrir viðeigandi starfsfólk.
Gakktu úr skugga um að nákvæmar leiðbeiningar hafi verið gefnar um viðeigandi starfsfólk og
aðstöðu.

Já Nei N/A

H 1.2 Eru til leiðbeiningar (þar með talin tilnefnd aðstaða) til að stjórna starfsfólki sem sýnir
merki og einkenni COVID-19 á staðnum?
þ.e. meta, meðhöndla, einangra, styðja (felur í sér þjónustu ef hún er einangruð í herbúðum).
H 2.2 Athugaðu hvort „„ svörunaráætlun “hafi verið þróuð ef einhver veikist með einkenni
COVID-19 (hósti, hiti, lasleiki).
Athugaðu hvort áætlunin:
- greinir herbergi eða svæði þar sem hægt er að einangra einhvern sem líður illa eða hefur
einkenni.
- gerir kleift að flytja öruggt fólk á öruggan hátt til tiltekins aðstöðu.
- nákvæmar upplýsingar um hvað eigi að gera ef starfsmaður, þátttakandi fundar,
starfsmaður eða þjónustuaðili prófar COVID-19 jákvætt á meðan eða rétt eftir fund eða eftir
að hafa haft samband við aðra á vinnustaðnum.
- veltir fyrir sér hvernig eigi að bera kennsl á og styðja einstaklinga sem kunna að vera í hættu.
Þetta gæti falið í sér einstaklinga sem nýlega hafa ferðast með sýktan einstakling, fólk sem
hefur verið að vinna með sýktum einstaklingi eða annað starfsfólk sem hefur aðstæður sem
setja þá í meiri hættu á alvarlegum veikindum (td fólk með sykursýki, hjarta- og
lungnasjúkdóm, eldri Aldur).

Já Nei N/A

H 1.3 Eru til leiðbeiningar um hreinsun búnaðar og aðstöðu til að bregðast við hugsanlegri
mengun hjá einstaklingi sem sýnir einkenni?
H 2.3 Athugaðu þar staðalstaðal (stefnu, málsmeðferð, samskiptareglur eða leiðbeiningar)
sem nær til hreinsunar- og hreinsikröfukrafna á svæðum þar sem hugsanlega smitaður
einstaklingur (eða einhver sem er COVID-19 jákvæður) hefur mengað svæði eða búnað t.d.
ökutækið sem viðkomandi ók á, herbergið þar sem viðkomandi gisti.

Já Nei N/A
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Verkefni: 

Líkamleg staðsetning: 

Vefsvæði: 

Nafn: 

Dagsetning: 

Tími: 

Staðfesting stjórnanda

Gagnrýnin áhætta: COVID-19 (Coronavirus)
Gagnrýnisstjórnun: Snemma að bera kennsl á og ílát
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Framkvæmd Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

F 1.1 Eru til leiðbeiningar til að tryggja að starfsfólk viti hvað á að gera þegar það líður illa?
F 2.1 Athugaðu þar staðalstaðal (stefnu, málsmeðferð, siðareglur eða leiðbeiningar) sem eru
tilgreindir hvað fólk ætti að gera, grunar að þeir hafi verið með COVID-19 vírusinn.
Gerðu slembiúrtak af eftirliti á vinnustaðnum og spurðu fólk hvort þeir séu meðvitaðir um
skrefin sem þeir þurfa að taka ef þeir grunar að þeir kunni að vera með COVID-19 vírusinn.
Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda fólks á vinnusvæðinu þínu.

Já Nei N/A

Þjálfun / hæfni Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

Þ 1.1 Hafa liðsmenn sem fjalla um starfsfólk sem sýna merki og einkenni verið þjálfaðir og
taldir hæfir?
Þ 2.1 Spurðu sýnishorn af fólki hvort þeir hafi fengið þjálfun í því hvernig eigi að stjórna fólki
sem grunur leikur á að hafi COVID-19 eða fólk sem er í raun COVID-19 jákvætt.
Spyrðu sýnishorn af fólki hvort þeir telji sig hæfa til að takast á við COVID-19 áhættu á sínu
starfssviði t.d. læknisfræði, þrif osfrv.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda fólks og
stigahættu á þínu vinnusvæði.

Já Nei N/A

Þ 1.2 Hafa starfsmenn sem hreinsa búnað og aðstöðu til að bregðast við COVID-19 verið
þjálfaðir?
Þ 2.2 Spurðu sýnishorn af fólki hvort þeir hafi fengið þjálfun í því að hreinsa og hreinsa búnað
og aðstöðu vandlega og hreinsa að því er varðar Coronavirus.
Spurðu sýnishorn af fólki hvort það viti hversu lengi Coronavirus getur lifað á mismunandi
flötum.
Spurðu sýnishorn af fólki ef það telur sig hæft til að bregðast við öllum COVID-19 þrifum.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda fólks og
stigahættu á þínu vinnusvæði.

Já Nei N/A
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Gagnrýnin áhætta: COVID-19 (Coronavirus)

Gagnrýnisstjórnun: Farsímabúnaður og stjórnun
ökutækja (þó ekki rútur)



Verkefni: 

Líkamleg staðsetning: 

Vefsvæði: 

Nafn: 

Dagsetning: 

Tími: 

Staðfesting stjórnanda

Gagnrýnin áhætta: COVID-19 (Coronavirus)
Gagnrýnisstjórnun: Farsímabúnaður og stjórnun ökutækja (þó ekki rútur)
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Hönnun Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

H 1.1 Hafa verið endurskoðuð auðlindaplön til að taka tillit til félagslegra / líkamlegra
fjarlægðarkröfu svo sem fjölda bifreiða, tíma fyrir þrif, máltíðaraðstöðu o.s.frv.?
H 2.1 Athugaðu áætlun um auðlindir taka mið af fjölda ökutækja, tíma fyrir hreinsun, getu
máltíðar aðstöðu og kröfur um sæti.

Já Nei N/A

H 1.2 Eru til leiðbeiningar til að tryggja að starfsfólk haldi félagslegri / líkamlegri fjarlægð í
farsíma og farartæki?
H 2.2 Athugun skipulags tekur mið af fjölda ökutækja og tíma til hreinsunar.

Já Nei N/A

Framkvæmd Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

F 1.1 Er starfsfólk að innleiða farartæki og leiðbeiningar um félagslega / líkamlega fjarlægð
ökutækja?
F 2.1 Athugaðu einn einstakling fyrir tveggja sæta bifreið, eins farþegarými og fyrir ökutæki
með fleiri en einni sætaröð, það ætti aðeins að vera einn einstaklingur í hverri röð, með
víkjandi móti eins og skákborði.

Já Nei N/A

\[page\]



Gagnrýnin áhætta: COVID-19 (Coronavirus)

Gagnrýnisstjórnun: Hreinsun farsíma og
farartækja



Verkefni: 

Líkamleg staðsetning: 

Vefsvæði: 

Nafn: 

Dagsetning: 

Tími: 

Staðfesting stjórnanda

Gagnrýnin áhætta: COVID-19 (Coronavirus)
Gagnrýnisstjórnun: Hreinsun farsíma og farartækja
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Framkvæmd Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

F 1.1 Eru til leiðbeiningar um hreinsun farsíma og farartækja sem starfsmenn hafa aðgang að?
F 2.1 Athugaðu afrit af hreinsunarleiðbeiningunum eru innan hvers búnaðar og í hverju léttu
ökutæki.

Já Nei N/A

F 1.2 Er verið að hreinsa farsíma og farartæki samkvæmt hreinsunarleiðbeiningunum?
F 2.2 Framkvæmdu líkamsrækt (slembiúrtöku) á búnaði / farartækjum á vinnustaðnum til að
tryggja að þeir séu hreinsaðir samkvæmt leiðbeiningum um hreinsun.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda fólks og
stigahættu á þínu vinnusvæði.

Já Nei N/A

F 1.3 Er fólk að þrífa farsíma og farartæki fyrir og / eða eftir notkun?
F 2.3 Framkvæmdu líkamsrækt (slembiúrtökun) búnaðar / farartækja á vinnustaðnum til að
tryggja að þeir séu hreinsaðir fyrir og eftir notkun.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda fólks og
stigahættu á þínu vinnusvæði.

Já Nei N/A
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Gagnrýnin áhætta: COVID-19 (Coronavirus)

Gagnrýnisstjórnun: Stjórnun sameiginlegra
svæða á staðnum



Verkefni: 

Líkamleg staðsetning: 

Vefsvæði: 

Nafn: 

Dagsetning: 

Tími: 

Staðfesting stjórnanda

Gagnrýnin áhætta: COVID-19 (Coronavirus)
Gagnrýnisstjórnun: Stjórnun sameiginlegra svæða á staðnum
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Hönnun Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

H 1.1 Hefur hreinsunarfyrirkomulagið verið endurskoðað og breytt til að endurspegla COVID-
19 flutningsaðgerðir?
H 2.1 Staðfestu að """" samskiptareglur """" og """" leiðbeiningar """" hafi verið breytt til að
endurspegla COVID-19 flutningsaðgerðir.
Tryggja að starfsmenn séu meðvitaðir um og fylgi nýju og breyttu kröfunum.

Já Nei N/A

H 1.2 Eru til leiðbeiningar um að afmarka félagslega / líkamlega fjarlægð á sínum stað og
viðhalda þeim?
H 2.2 Gakktu úr skugga um að til staðar sé staðalbúnaður (stefna, málsmeðferð,
samskiptareglur eða leiðbeiningar) og að hann nái sérstaklega til afmörkunar fyrir félagslega /
líkamlega fjarlægð.
þ.e.a.s sæti / borð merkt, „hvar á að standa“ borði á jörðu niðri, skilti.
Framkvæmdu líkamlegt eftirlit (slembiúrtak) á svæðum sem eru algengar til að tryggja að
afmörkun sé til staðar í samræmi við verklagsreglur.

Já Nei N/A

H 1.3 Er til leiðbeiningar um að skilgreina opnun og lokunartíma aðstöðunnar?
H 2.3 Gakktu úr skugga um að það sé til staðar staðalbúnaður (stefna, málsmeðferð,
samskiptareglur eða leiðbeiningar) og að hann nái sérstaklega til opnunar- og lokunartíma
almennra nota svæða.
þ.e.a.s skilti sem eru sett á hverja aðstöðu, samskipti (tölvupóst, fréttatilkynningar osfrv.).
Tryggja að starfsmenn séu meðvitaðir um og fylgist með opnun og lokunartíma.

Já Nei N/A

H 1.4 Eru til leiðbeiningar sem eru til staðar til að styðja við lækkun flutnings í máltíðarsal og
eldhúsum?
H 2.4 Gakktu úr skugga um að það sé til staðar staðalbúnaður (stefna, málsmeðferð,
samskiptareglur eða leiðbeiningar) sem ná sérstaklega til kröfur um minnkun flutnings fyrir
máltíðir og eldhús, þ.e.a.s einnota hnífapör, uppþvottavélar með heitum pottum, þvo
innpakkaðir matir osfrv.

Já Nei N/A
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Verkefni: 

Líkamleg staðsetning: 

Vefsvæði: 
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Staðfesting stjórnanda
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Framkvæmd Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

F 1.1 Eru hreinsivörur tiltækar og sýnilegar starfsfólki á sameiginlegum svæðum, svo sem
eldhúsum, máltíðum og baðherbergjum?
F 2.1 Gerðu líkamsræktarskoðun á eldhúsum, máltíðarsalum og baðherbergjum til að tryggja
að hreinsiefni séu tiltæk og sýnileg starfsfólki.
Athugasemd: Þetta gerir starfsfólki kleift að sótthreinsa matvælaundirbúning og matarsvæði
(t.d. borð, borð) fyrir notkun.

Já Nei N/A

F 1.2 Hreinsar starfsfólk hendur við inn- og útgang frá sameiginlegum svæðum svo sem
eldhúsum, máltíðarsalum og baðherbergjum?
F 2.2 Framkvæmdu líkamlega athugun (slembiúrtöku) á sameiginlegum svæðum til að tryggja
að starfsfólk sé að hreinsa hendurnar við inngöngu og við útgöngu, þ.e.a.s.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda fólks og
stigahættu á vinnusvæðinu.

Já Nei N/A

F 1.3 Hefur afmörkunaráætlun fyrir félagslega / líkamlega fjarlægð verið hrint í framkvæmd?
F 2.3 Framkvæmdu líkamlegt eftirlit (slembiúrtak) á svæðum sem eru almennt notaðir til að
tryggja að afmörkun sé til staðar í samræmi við verklagsreglur, þ.e.a.s sæti / borð merkt, 'hvar
á að standa borði' á jörðu niðri, skilti.

Já Nei N/A

F 1.4 Fylgist starfsfólk með viðmiðunarreglum um félagslega / líkamlega fjarlægð á almennum
svæðum?
F 2.4 Gerðu slembiúrtak af eftirliti á sameign til að tryggja að fólk fylgi kröfum um félagslega /
líkamlega fjarlægð.

Já Nei N/A

F 1.5 Heldur starfsmenn sig við opnun og lokunartíma?
F 2.5 Gerið slembiúrtak af eftirliti í inn- og útgönguleið sameiginlegra svæða til að tryggja að
fólk fylgi opnun og lokunartíma.

Já Nei N/A

F 1.6 Er starfsfólk að fylgja leiðbeiningum um lækkun flutnings í máltíðarsal og eldhúsi?
F 2.6 Gerið slembiúrtak af eftirliti í matsalum og eldhúsum til að tryggja að ráðstafanir til að
draga úr flutningi séu framkvæmdar og starfsfólk fylgi leiðbeiningunum, þ.e. hnífapör og
einnota matur eru fáanlegir og í notuðum, eldhúsum er notað heitt pottur fyrir uppþvottavél,
o.s.frv.

Já Nei N/A
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Verkefni: 

Líkamleg staðsetning: 

Vefsvæði: 
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Dagsetning: 
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F 1.7 Er starfsfólk að hreinsa matarundirbúning og borða svæði (þ.e.a.s borð, stóla og
bekkjatopp) fyrir notkun?
F 2.7 Framkvæmdu líkamsrækt (slembiúrtöku) á matarundirbúningi og átarsvæðum til að
tryggja að þau séu hreinsuð fyrir notkun.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda fólks og
stigahættu á vinnusvæðinu.

Já Nei N/A

F 1.8 Er hreinsun starfsfólks reglulega á öðrum sameiginlegum svæðum eins og
baðherbergjum?
F 2.8 Framkvæmdu líkamsrækt (slembiúrtak) á baðherbergjum til að tryggja að þau séu þrifin
reglulega.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda fólks og
stigahættu á vinnusvæðinu.

Já Nei N/A

Þjálfun / hæfni Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

Þ 1.1 Eru ræstingarfólk þjálfaðir í COVID-19 flutningsaðgerðum?
Þ 2.1 Spyrðu sýnishorn af fólki hvort þeir hafi fengið þjálfun í aðgerðum til að draga úr smiti
vegna Coronavirus.
Spurðu sýnishorn af fólki hvort það viti hversu lengi Coronavirus getur lifað á mismunandi
flötum.
Spyrðu sýnishorn af fólki ef það telur sig hæft til að bregðast við viðeigandi COVID-19
aðstæðum.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda fólks og
stigahættu á vinnusvæðinu. Gakktu úr skugga um að starfsfólk sé upplýst í gegnum
fyrirtækjanet og á teymisfundum deildarinnar um aðgerðir til að draga úr flutningi. Athugaðu
hvort viðeigandi aðferðir séu sendar rafrænt.

Já Nei N/A
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Gagnrýnin áhætta: COVID-19 (Coronavirus)

Gagnrýnisstjórnun: Umsjón með mötuneytum
og borðstofum þorpsins
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Gagnrýnin áhætta: COVID-19 (Coronavirus)
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Hönnun Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

H 1.1 Eru fyrirliggjandi leiðbeiningar um hollustuhætti og félagslega / líkamlega dreifingu fyrir
stjórnun almennra nota utan svæða, þar á meðal mötuneyti og borðstofu í þorpinu?
H 2.1 Gakktu úr skugga um að til staðar sé staðall (stefna, málsmeðferð, siðareglur eða
leiðbeiningar) og að það nái sérstaklega til hreinlætiskrafna handa COVID-19 í mötuneytum og
borðstofum í þorpum.
Gakktu úr skugga um að væntingar um handheilsu hafi verið skilgreindar fyrir mismunandi
hlutverk og aðstöðu, búnað sem er útveginn og endurnýjaður, vinnuferli tekið til greina.
Gakktu úr skugga um að til sé staðalbúnaður (stefna, málsmeðferð, siðareglur eða
leiðbeiningar) sem tilgreinir sérstaklega kröfur um félagslega / líkamlega fjarlægingu fyrir
mötuneyti og borðstofur í þorpinu.
Til dæmis segir í skýringu (stefna, málsmeðferð, siðareglur eða leiðbeiningar) að fólk ætti að
hafa líkamlega aðskilnaðarfjarlægð sem er að minnsta kosti 1,5 m (5 fet), helst 2 m (6,5 fet).

Já Nei N/A

H 1.2 Eru einhverjar leiðbeiningar til staðar til að styðja við minnkun flutninga í kringum mat og
drykkjarþjónustu?
H 2.2 Gakktu úr skugga um að það sé til staðar staðalbúnaður (stefna, málsmeðferð,
siðareglur eða leiðbeiningar) sem sérstaklega tekur til kröfur um minnkun flutnings fyrir
mötuneyti og borðstofur í þorpinu, þ.e. sjálfsafgreiðslu þar sem það er mögulegt, hnífapör fyrir
einnota notkun, hringrás með uppþvottavél með heitum pottum, matarvörur sem eru
pakkaðar sérstaklega, osfrv. .

Já Nei N/A

H 1.3 Hefur hreinsunarfyrirkomulagið verið endurskoðað og breytt til að endurspegla COVID-
19 flutningsaðgerðir?
H 2.3 Staðfestu að hreinsunarferlið """" og """" leiðbeiningar """" hafi verið breytt til að
endurspegla COVID-19 flutningsaðgerðir.
Tryggja að starfsmenn séu meðvitaðir um og fylgi nýju og breyttu kröfunum.

Já Nei N/A

Framkvæmd Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

F 1.1 Eru hreinsivörur tiltækar og sýnilegar starfsfólki á almennum svæðum?
F 2.1 Gerðu líkamsræktarskoðun á eldhúsum, máltíðarsalum og baðherbergjum til að tryggja
að hreinsiefni séu tiltæk og sýnileg starfsfólki.
Athugasemd: Þetta gerir starfsfólki kleift að sótthreinsa matvælaundirbúning og matarsvæði
(t.d. borð, borð) fyrir notkun.

Já Nei N/A
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F 1.2 Eru starfsmenn að þrífa hendur við inn- og útgang frá sameiginlegum svæðum eins og
mötuneytum og borðstofum í þorpinu?
F 2.2 Framkvæmdu líkamlega athugun (slembiúrtöku) á sameiginlegum svæðum til að tryggja
að starfsfólk sé að hreinsa hendurnar við inngöngu og við útgöngu, þ.e.a.s.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda fólks og
stigahættu á þínu vinnusvæði.

Já Nei N/A

F 1.3 Takmarkar starfsfólk það sem það snertir á almennum svæðum eins og mötuneytum og
borðstofum í þorpinu?
F 2.3 Framkvæmdu líkamsræktarskoðun (handahófskennd sýnataka) á vinnustað til að tryggja
að starfsfólk beiti sér fyrir hollustuhætti handa (þ.e. að nota hanska) og takmarka það sem
þeir snerta (þ.e. að nota hnífapör fyrir einnota notkun og velja hluti sem eru pakkaðar saman)
til að draga úr snertingu við yfirborð í mötuneytum og borðstofu í þorpinu herbergi.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda fólks og
stigahættu á þínu vinnusvæði.

Já Nei N/A

F 1.4 Fylgir starfsfólki leiðbeiningar um félagslega / líkamlega fjarlægingu?
F 2.4 Gerðu slembiúrtak af eftirliti á sameign til að tryggja að fólk fylgi kröfum um félagslega /
líkamlega fjarlægð.

Já Nei N/A

F 1.5 Er félagsleg / líkamleg afmörkun afmörkunar til staðar og viðhaldið?
F 2.5 Framkvæmdu líkamsrækt (slembiúrtak) á sameiginlegum svæðum til að tryggja að
afmörkun sé til staðar samkvæmt verklagsreglum, þ.e.a.s sætum / borðum sem eru merkt,
„hvar á að vera borði“ á jörðu niðri, merki osfrv.

Já Nei N/A

F 1.6 Eru opnunar- og lokunartímar greinilega merktir á sameign?
F 2.6 Gakktu úr skugga um að opnun og lokunartími mötuneyta og borðstofu í þorpinu sé skýrt
og áberandi undirritaður á öllum mötuneytum og borðstofum í þorpinu.

Já Nei N/A

F 1.7 Fylgir starfsfólk að lokunartíma sameiginlegra svæða?
F 2.7 Gerðu slembiúrtak af eftirliti í sameign (inn- og útgönguleið) til að tryggja að fólk haldi sig
við opnun og lokunartíma.

Já Nei N/A
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Þjálfun / hæfni Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

Þ 1.1 Eru ræstingarfólk þjálfaðir í COVID-19 flutningsaðgerðum?
Þ 2.1 Spyrðu sýnishorn af fólki hvort þeir hafi fengið þjálfun í aðgerðum til að draga úr smiti
vegna Coronavirus.
Spurðu sýnishorn af fólki hvort það viti hversu lengi Coronavirus getur lifað á mismunandi
flötum.
Spyrðu sýnishorn af fólki ef það telur sig hæft til að bregðast við viðeigandi COVID-19
aðstæðum.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda fólks og
stigahættu á vinnusvæðinu. Gakktu úr skugga um að starfsfólk sé upplýst í gegnum
fyrirtækjanet og á teymisfundum deildarinnar um aðgerðir til að draga úr flutningi. Athugaðu
hvort viðeigandi aðferðir séu sendar rafrænt.

Já Nei N/A
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Hönnun Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

H 1.1 Eru til leiðbeiningar til að tryggja að starfsfólk hreinsi hendur sínar við inngöngu og út úr
flugvallaraðstöðu?
H 2.1 Gakktu úr skugga um að það sé til staðar staðalbúnaður (stefna, málsmeðferð,
siðareglur eða leiðbeiningar) og að hann nái sérstaklega til hreinlætiskrafna handa COVID-19 á
flugvallaraðstöðu.

Já Nei N/A

H 1.2 Eru til leiðbeiningar um ferðastjórnun til að tryggja að starfsfólk fylgi leiðbeiningum um
félagslega / líkamlega fjarlægð og blandast ekki?
H 2.2 Gakktu úr skugga um að það sé til staðar staðalbúnaður (stefna, málsmeðferð,
siðareglur eða leiðbeiningar) og að hann nái sérstaklega til félagslegrar / líkamlegrar
fjarlægðar sem fylgja skal á flugvallaraðstöðu.

Já Nei N/A

H 1.3 Er starfsfólk fær um að viðhalda leiðbeiningum um félagslega / líkamlega fjarlægð?
H 2.3 "Gakktu úr skugga um að kröfur um félagslega / líkamlega fjarlægingu sem þarf að
fylgja í flugvallaraðstöðu séu praktískar og hægt sé að ná þeim.
Gerðu slembiúrtak af eftirliti á flugvellinum og tryggðu að fólk geti nánast uppfyllt kröfur um
félagslega / líkamlega dreifingu."

Já Nei N/A

H 1.4 Ef við á, hefur eftirlit með aðstöðunni verið endurskoðað og breytt til að endurspegla
COVID-19 flutningsaðgerðir?
H 2.4 Með viðeigandi millibili t.d. 1 eða 3 mánuðir, athugaðu hvort öll COVID-19 sannprófanir
sem gerðar hafa verið á flugvallaraðstöðunni hafi verið endurskoðaðar og öllum
framúrskarandi aðgerðum sé beint. Gakktu einnig úr skugga um að staðfesting gátlista sé
breytt á grundvelli viðbragða og samþykkis frá fyrirtækjum.
Þegar farið er yfir skoðanir, tryggja hreinsunarfyrirkomulag, snerting starfsmanna, aðskilnað á
biðsvæðum osfrv., Öll eru talin hluti af endurskoðuninni.

Já Nei N/A

Framkvæmd Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

F 1.1 Eru hreinsivörur tiltækar og sýnilegar starfsfólki?
F 2.1 Framkvæmdu líkamsræktarskoðun á flugvellinum til að tryggja að hreinsiefni séu tiltæk
og sýnileg starfsfólki.

Já Nei N/A
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F 1.2 Er hreinsun starfsmanna almennilega við inn- og útgöngu frá flugvallaraðstöðu?
F 2.2 Framkvæmdu líkamsræktarskoðun (slembiúrtöku) á flugvallaraðstöðunni til að tryggja að
starfsfólk sé að hreinsa hendurnar í 20-30 sekúndur við inngöngu til og út úr flugvellinum.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda fólks sem notar
flugvallaraðstöðuna.

Já Nei N/A

F 1.3 Fylgir starfsfólki leiðbeiningar um félagslega / líkamlega fjarlægingu og blandast ekki?
F 2.3 Gakktu úr skugga um að farið sé að kröfum um félagslega / líkamlega fjarlægingu sem
þarf að fylgja á flugvallaraðstöðu.
Gerið slembiúrtak af eftirliti á flugvellinum og tryggið að fólk fylgi kröfum um félagslega /
líkamlega fjarlægingu.

Já Nei N/A

F 1.4 Fylgir starfsfólki fyrirmælum flugvallarstarfsmanna varðandi kröfur COVID-19?
F 2.4 Staðfestu með handahófi eftirliti á flugvellinum að fólk sitji aðeins þar sem þeim er beint
(t.d. skákborðið situr) og það takmarkar það sem það snertir.

Já Nei N/A

Þjálfun / hæfni Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

Þ 1.1 Eru flugvallarstarfsmenn að veita góða kennslu varðandi félagslega / líkamlega fjarlægð
til starfsfólks við ráðningu / brottför?
Þ 2.1 Staðfestu með tilviljanakenndu eftirliti á flugvellinum að starfsmenn flugvallarins gefi
góðar leiðbeiningar varðandi félagslega / líkamlega fjarlægð til starfsfólks meðan þeir fara um
borð og / eða fara af stað.
þ.e.a.s „hvar á að standa“ borði á jörðu niðri, skiltum o.s.frv.

Já Nei N/A

Þ 1.2 Eru starfsmenn flugvallarins þjálfaðir og hæfir til að beita COVID-19 leiðbeiningum?
Þ 2.2 Spyrðu sýnishorn af starfsmönnum flugvallarins hvort þeir hafi verið þjálfaðir í
leiðbeiningum COVID-19.
Spyrðu sýnishorn af fólki ef það telur sig hæft til að nota allar leiðbeiningar COVID-19.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda starfsmanna
sem starfa á flugvallarstöðinni.

Já Nei N/A
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Hönnun Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

H 1.1 Eru til leiðbeiningar til að tryggja að starfsfólk hreinsi hendur sínar við komu til og út úr
strætó?
H 2.1 Gakktu úr skugga um að það sé til staðar staðalbúnaður (stefna, málsmeðferð,
siðareglur eða leiðbeiningar) og að hann nái sérstaklega til hreinlætiskrafna handa COVID-19
við strætó sem fara um borð og fara um borð.

Já Nei N/A

H 1.2 Eru til leiðbeiningar um ferðastjórnun til að tryggja að starfsfólk fylgi leiðbeiningum um
félagslega fjarlægingu og blandist ekki?
H 2.2 Gakktu úr skugga um að það sé staðalbúnaður (stefna, málsmeðferð, siðareglur eða
leiðbeiningar) til staðar og að hann nái sérstaklega til félagslegrar / líkamlegrar fjarlægðar sem
fylgja skal á borð við strætó um borð og fara út um borð.

Já Nei N/A

H 1.3 Ef við á, hefur eftirlit með aðstöðunni verið endurskoðað og breytt til að endurspegla
COVID-19 flutningsaðgerðir?
H 2.3 Með viðeigandi millibili t.d. 1 eða 3 mánuðir, athugaðu hvort búið er að fara yfir öll
COVID-19 sannprófanir sem gerðar hafa verið á borð við strætó um borð og fara af stað og að
framúrskarandi aðgerðir séu teknar til greina. Gakktu einnig úr skugga um að staðfesting
gátlista sé breytt á grundvelli viðbragða og samþykkis frá fyrirtækjum.
Þegar farið er yfir skoðanir, tryggja hreinsunarfyrirkomulag, snerting starfsmanna, aðskilnað á
biðsvæðum osfrv., Öll eru talin hluti af endurskoðuninni.

Já Nei N/A

Framkvæmd Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

F 1.1 Eru hreinsivörur tiltækar og sýnilegar starfsfólki?
F 2.1 Framkvæmdu líkamsræktarskoðun á borð og strætisvögnum strætó til að tryggja að
hreinsiefni séu tiltæk og sýnileg starfsfólki.

Já Nei N/A

F 1.2 Fylgir starfsfólk leiðbeiningum um hollustuhætti handa um inngöngu og brottför frá
strætóaðstöðu?
F 2.2 Framkvæmdu líkamsræktarskoðun (slembiúrtökun) um borð og strætó frá strætó til að
tryggja að starfsfólk sé að hreinsa hendurnar eða 20-30 sekúndur við inngöngu og út úr
strætó.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnishornið sé fullnægjandi fyrir fjölda fólks sem notar
strætó.

Já Nei N/A
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F 1.3 Fylgir starfsfólki leiðbeiningar um félagslega / líkamlega fjarlægingu og blandast ekki?
F 2.3 Gakktu úr skugga um að farið sé að kröfum um félagslega / líkamlega fjarlægingu sem
þarf að fylgja við strætó um borð og fara um borð.
Gerðu handahófskennt úrtak eftirlits á borð við strætó sem farið er um borð og fara um borð
og tryggt að fólk fylgi kröfum um félagslega / líkamlega fjarlægð.

Já Nei N/A

F 1.4 Fylgir starfsfólk leiðbeiningum strætóbílstjórans?
F 2.4 Staðfestu með tilviljanakenndum eftirliti við strætó um borð og frá borði svæða að fólk
fylgi leiðbeiningum strætóbílstjórans, þ.e.a.s. að gefa strætóbílstjóra nöfnum fyrir manifest,
sitja aðeins þar sem þeim er beint (t.d. sæti á skákborði, sæti merkt) og takmarka það sem
þeir snerta.

Já Nei N/A

F 1.5 Eru ökumenn að þrífa bifreið sína eftir hverja keyrslu?
F 2.5 Gakktu úr skugga um með handahófskenndu eftirliti við strætó sem farið er um borð og
fara frá borði að bílstjóri rútunnar sé að þrífa strætó samkvæmt viðeigandi leiðbeiningum eftir
hverja rútuferð.

Já Nei N/A

Þjálfun / hæfni Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

Þ 1.1 Eru starfsmenn strætó að veita góða kennslu varðandi félagslega / líkamlega fjarlægð til
starfsfólks við ráðningu / brottför?
Þ 2.1 Staðfestu með tilviljanakenndum eftirliti við strætó um borð og á brottfararsvæðum að
starfsmenn strætó séu að veita góðar leiðbeiningar varðandi félagslega / líkamlega fjarlægð til
starfsfólks meðan þeir fara um borð eða fara um borð, þ.e.a.s.

Já Nei N/A

Þ 1.2 Eru starfsmenn strætó þjálfaðir og hæfir til að beita COVID-19 aðferð, þ.e.a.s. hreinsun
eftir hverja keyrslu?
Þ 2.2 Spyrðu sýnishorn af starfsmönnum strætó hvort þeir hafi verið þjálfaðir í leiðbeiningum
COVID-19 um að þrífa strætó eftir hverja keyrslu.
Spyrðu sýnishorn af fólki ef það telur sig hæft til að nota allar leiðbeiningar COVID-19.
Athugasemd: Gakktu úr skugga um að sýnisstærðin sé fullnægjandi fyrir fjölda starfsmanna
sem starfa við strætó um borð og fara um borð.

Já Nei N/A

\[page\]



Gagnrýnin áhætta: COVID-19 (Coronavirus)

Gagnrýnisstjórnun: Áhrifastjórnun samfélagsins



Verkefni: 

Líkamleg staðsetning: 

Vefsvæði: 

Nafn: 

Dagsetning: 

Tími: 

Staðfesting stjórnanda

Gagnrýnin áhætta: COVID-19 (Coronavirus)
Gagnrýnisstjórnun: Áhrifastjórnun samfélagsins

Síðu 1 af 1 Prentað: 14 Aug 2020 ID: 122158 2

Hönnun Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

H 1.1 Er viðeigandi viðbragðsáætlun í framkvæmd?
H 2.1 Athugaðu hvort „„ samfélagsáætlun samfélagsins “hafi verið þróuð eða sé í þróun.
Athugaðu hvort viðbragðsáætlun samfélagsins:
- skilgreinir kröfur um lokun fyrir bæinn / svæðið og veitir upplýsingar um hvert stig kröfur um
lokun.
- nánar grein fyrir félagslegri fjarlægð og forðast samskipti við nærumhverfi sem eru í hættu
og varnarlaust fólk.
- gera grein fyrir mögulegum áhrifum á atvinnu og fyrirtæki á staðnum og gera grein fyrir
áætlunum til að stjórna þessum áhrifum.
- gerir kleift að hafa áhrifarík samskipti við sveitarstjórnir og hagsmunaaðila.
- veitir heilbrigðisstofnunum stuðning.

Já Nei N/A

Framkvæmd Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

F 1.1 Hafa æðstu leiðtogar framkvæmt áhættumat á samfélagi COVID-19 á viðkomandi
bæjum og samfélögum?
F 2.1 Athugaðu hvort áhættumat samfélagsins hafi verið framkvæmt.
Skoðaðu niðurstöður matsins og tryggðu að það sé fullnægjandi fyrir stig samfélagsáhættu.

Já Nei N/A
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Hönnun Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

H 1.1 Eru til COVID-19 leiðbeiningar til að tryggja öryggi skipverja og starfsmanna?
H 2.1 Staðfestu COVID-19 staðal eða viðmiðunarmörk sem eru til staðar til að tryggja öryggi
skipverja og starfsmanna og það inniheldur eftirfarandi þætti sem lágmark:
- almenn vitund um COVID-19
- fræðslu veggspjöld og tilkynningar sem lýsa fyrirbyggjandi aðgerðum fyrirtækjanna.
- reglulega hreinsun á vinnustöðvum og búnaði.
- fullnægjandi framboð af persónuhlífum (grímur, hanska osfrv.).
- félagsleg fjarlægð og aðskilnaður
- almennar kröfur varðandi hollustuhætti og hreinlætisaðgerðir á höndum.
- gott öndunar hreinlæti á vinnustað.
- stjórnun funda, viðburða og funda.
- leiðbeiningar um ferðalög, þ.mt staðir til að hafa innri og ytri samskipti (lokanir, heilsuráðgjöf
osfrv.).

Já Nei N/A

Framkvæmd Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

F 1.1 Hefur staðfesting á engin (núll) jákvæð COVID-19 mál um borð í skipinu borist?
F 2.1 Gakktu úr skugga um að prófunarreglum hafi verið fylgt og staðfestu að engin jákvæð
COVID-19 tilvik séu um borð í skipinu.

Já Nei N/A

F 1.2 Er stjórnun allra gagna til og frá skipinu að draga úr snertingu við áhöfnina?
F 2.2 Gerðu könnun á skiptingarferli flutningaskjala til að tryggja að það fylgi bókunum til að
lágmarka persónuleg samskipti.
þ.e.a.s. sjálfvirk rafræn skjöl skiptast á.

Já Nei N/A

F 1.3 Eru öll stjórntæki til staðar til að aðgreina starfsfólk frá skipverjum?
F 2.3 Gakktu úr skugga um að starfsmenn og skipverjar séu aðgreindir.
þ.e.a.s. leiðbeiningar eru birtar, aðgreining og afmörkun vinnu er til staðar.

Já Nei N/A

F 1.4 Fylgir starfsfólki leiðbeiningar um félagslega / líkamlega fjarlægingu og blandast ekki?
F 2.4 Gakktu úr skugga um að til sé staðalbúnaður (stefna, málsmeðferð, siðareglur eða
leiðbeiningar) og að hann nái sérstaklega til félagslegrar / líkamlegrar fjarlægðar sem fylgja
skal.
þ.e.a.s. meðan á uppkastinu stendur, affermingu, fermingu, gangandi alltaf þar sem þeim er
beint, og lágmarka tíma í húsakynni.

Já Nei N/A
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F 1.5 Eru skipverjar að fylgja fyrirmælum um félagslega / líkamlega fjarlægingu til starfsfólks
við að ráðast í / fara af stað / vinna við skipið?
F 2.5 Staðfestu með tilviljanakenndu eftirliti á bryggjunni að áhöfn skips sé að fylgja
fyrirmælum varðandi félagslega / líkamlega fjarlægingu til starfsfólks meðan þeir fara um borð
og / eða fara af stað.
þ.e.a.s. vera inni í skipinu nema drögin, skipverjaskipti, snyrting.

Já Nei N/A

F 1.6 Er stjórnað allri þjónustu við skipið til að draga úr snertingu við áhöfn?
F 2.6 "Staðfestu með tilviljanakenndum athugunum að stjórnað sé allri þjónustu við skipið til að
lágmarka samband starfsmanna við áhöfn skipsins.
t.d. afhendingu vöru og endurheimt úrgangs, afhendingu glompu, farmbréf.

Já Nei N/A

Þjálfun / hæfni Fylgni Athugasemdir / Aðgerðaáætlun

Þ 1.1 Eru starfsmenn og skipverjar þjálfaðir og hæfir til að beita COVID-19 leiðbeiningum?
Þ 2.1 Spyrðu sýnishorn af starfsmönnum og skipverjum hvort þeir hafi verið þjálfaðir í
aðgerðum til að draga úr flutningi fyrir Coronavirus.
Spurðu sýnishorn af starfsmönnum og skipverjum hvort þeir viti hversu lengi Coronavirus geti
lifað á mismunandi flötum.
Spyrðu sýnishorn af starfsfólki og áhöfn skips ef þeim finnst þeir hæfir til að bregðast við
viðeigandi COVID-19 aðstæðum.

Já Nei N/A

\[page\]



THE POWER TO BE FATALITY FREE

http://www.forwoodsafety.com


