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COVID-19 (Coronavirus)
Manager-bekreftelse



Kritisk Risiko: COVID-19 (Coronavirus)
Kritisk Kontroll: Gjenkjenning



Oppgave: 

Fysisk Beliggenhet: 

Nettstedet: 

Navn: 

Dato: 

Tid: 

Manager-bekreftelse

Kritisk Risiko: COVID-19 (Coronavirus)
Kritisk Kontroll: Gjenkjenning

Side 1 av 4 Skrevet ut: 30 jul 2020 ID: 130242 2

Design Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

D 1.1 Er det et screening-program på plass?
Merk: Visningsprogrammet er flersjiktet. Nettstedsprogram kan inneholde en kombinasjon av
screeningteknikker, inkludert:
• Undersøkelse (spørreskjema) screening og
• Temperaturscreening og / eller
• Serology (Antibody screening) og / eller
• PCR (nese- og halspinne).
D 2.1 Kontroller at det er et stedsprogram på plass, og at det spesifikt dekker COVID-19-
screeningkravene for relevant personell.
Gjennomgang: Skjermingsprogrammet er flersjiktet. Nettstedsprogram kan inneholde en
kombinasjon av screeningteknikker, inkludert:
• Undersøkelse (spørreskjema) screening og
• Temperaturscreening og / eller
• Serology (Antibody screening) og / eller
• PCR (nasal og halspinne).

Ja Nei N/A

D 1.2 Er screeningsprogrammet blitt risikovurdert for nettstedet ditt?
Merk: Risikovurderinger skal vurdere overføringssaker og eksponeringsveier.
D 2.2 Sjekk at det er utført en risikovurdering for screeningprogrammet.
Se resultatene av vurderingen og sørg for at den er tilstrekkelig, og vurder overføringssaker
og eksponeringsveier på et minimum.

Ja Nei N/A

D 1.3 Er det retningslinjer for screening?
D 2.3 Kontroller at det er en nettstedstandard (policy, prosedyre, protokoll eller instruksjon) på
plass, og at den spesifikt dekker COVID-19 screeningkrav for relevant personell.
Forsikre deg om at det er gitt detaljerte retningslinjer for relevant personell og fasiliteter.

Ja Nei N/A

D 1.4 Inkluderer retningslinjene regionale lovkrav?
Merk: Retningslinjene vil være forskjellige på tvers av produktgrupper og regioner. Disse må
oppfylles som en del av screeningprogrammet som er implementert.
D 2.4 Kontroller at det er en nettstedstandard (policy, prosedyre, protokoll eller instruksjon) på
plass, og at den spesifikt dekker de regionale lovkravene som skal følges gjennom hele
screeningsprosessen.

Ja Nei N/A
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D 1.5 Er det en prosess for å oppdatere retningslinjer for å gjenspeile eventuelle nødvendige
endringer?
Merk: En MOC-prosess er nødvendig for å sikre at eventuelle oppdateringer
(lovgivningsmessig, bedriftsbasert, symptomer eller påkrevde svar) er godt administrert.
D 2.5 Kontroller at det er en standardstedsprosess for endringsledelse på plass som fanger
opp og gjelder screeningsprosessen, alle oppdateringer og endringer i lovkravene.

Ja Nei N/A

D 1.6 Inkluderer retningslinjene krav for å sikre personvern for personell?
D 2.6 Bekreft retningslinjene for "Screening-programmet" som spesielt dekker kravene til
personvern.
Forsikre deg om at det er klar og detaljert protokoll eller instruksjon på plass for å bevare og
beskytte personvernet til personell.

Ja Nei N/A

D 1.7 Inkluderer retningslinjene en kvalitetssikringsprosess?
Merk: Kvalitetssikring sikrer at personen som utfører screeningen er i samsvar med kliniske
prosedyrer, inkludert personvern og datahåndtering og COVID-19 kontroller som fysisk / sosial
distansering og rengjøring og desinfisering. Kvalitetssikring er orientert etter kvaliteten på
tjenesten.
D 2.7 Kontroller at det er en nettstedstandard (policy, prosedyre, protokoll eller instruksjon) på
plass, og at den spesifikt dekker overholdelse av kliniske prosedyrer, inkludert personvern og
datahåndtering og COVID-19-kontroller som fysisk / sosial distansering, rengjøring og
desinfeksjon.

Ja Nei N/A

D 1.8 Inkluderer retningslinjene og / eller kliniske prosedyrer en kvalitetskontrollprosess?
Merk: Kvalitetskontroll sikrer at prøvene testes i henhold til standard spesifikasjoner.
Kvalitetskontroll er orientert etter kvaliteten på produktet.
D 2.8 Kontroller at nettstedstandarden og kliniske prosedyrer inkluderer en
kvalitetskontrollprosess for å sikre at prøver blir testet i henhold til standardspesifikasjoner.
Se gjennom retningslinjene for testing og standardspesifikasjoner utstedt av de lokale
helsemyndighetene, og kontroller at de blir brukt riktig.

Ja Nei N/A
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D 1.9 Inkluderer retningslinjene en forvaltningsplan i tilfelle et ikke-negativt resultat?
Merk: Denne planen skal omfatte svarplaner, kommunikasjon, saksbehandling, kontaktsporing,
isolasjon etc.
D 2.9 Sjekk at en "Management Plan" for ikke-negative resultater er utviklet og er inkludert i
retningslinjene.
Sjekk at "Management Plan":
- detaljer om hva du skal gjøre hvis en ansatt, en møtedeltaker, medarbeider eller
tjenesteleverandør tester positivt for COVID-19.
- identifiserer et område der ikke-negative personer kan isoleres trygt.
- gir mulighet for sikker overføring av mennesker til et utpekt anlegg.
- inkluderer en kommunikasjonsprotokoll for å informere andre på arbeidsplassen.
- vurderer hvordan man kan identifisere (kontaktsporing) og støtte personer som kan være i
faresonen. Dette kan omfatte personer som nylig har reist med den smittede personen,
personer som har jobbet med den smittede personen, eller annet personell som har forhold
som gir høyere risiko for alvorlig sykdom (f.eks. Personer med diabetes, hjerte- og
lungesykdom, eldre alder).

Ja Nei N/A

Gjennomføring Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

G 1.1 Er personell klar over nettstedets screeningsprogram?
Merk: Alt personell inkludert entreprenører skal være klar over deres ansvar med hensyn til
det aktuelle screeningprogrammet
G 2.1 Gjennomfør en fysisk sjekk (tilfeldig prøvetaking) av arbeidsplassen for å sikre at
personell er klar over deres ansvar med hensyn til screeningprogrammet COVID-19.
Merk: Forsikre deg om at størrelsen på prøven er tilstrekkelig for antall personer på stedet.

Ja Nei N/A

G 1.2 Er de primære kontrollene for overføringsreduksjon på plass under screening?
G 2.2 Kontroller at det er en nettstedstandard (policy, prosedyre, protokoll eller instruksjon)
som spesifikt dekker overføringsreduksjonsbehov under screening. Disse inkluderer sosial
distansering, håndhygiene, reduserte berøringspunkter, overflatengjøring og PPE.

Ja Nei N/A

G 1.3 Er det utført kvalitetssikring på screeningprogrammet?
Merk: Beviset kan omfatte, men er ikke begrenset til, inspeksjoner, verifikasjoner, revisjoner
mot prosessen / retningslinjen
G 2.3 Dokumentsjekk:
- gjennomgå ledelsesrapporter
- gjennomgang av bekreftelsesresultater
- gjennomgang av resultatrevisjoner
Feltkontroll:
- gjennomgå loggbok for inspeksjon av screeninganlegg

Ja Nei N/A
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G 1.4 Er det utført kvalitetskontroll på screeningprogrammet?
Merk: Beviset kan omfatte, men er ikke begrenset til, testresultater fra POC (Point of Care)
screening kit mot en anerkjent standard
G 2.4 Dokumentsjekk:
- gjennomgå dokumentasjon for kvalitetskontrollprosedyre og sikre at de inkluderer
anerkjente og oppdaterte standarder for benchmarking.
Feltkontroll:
- gjennomgå skjemaer for inspeksjonskvalitetskontroll og bekrefte at testresultatene er
evaluert i henhold til standardene.

Ja Nei N/A

Trening / kompetanse Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

T 1.1 Er personalet som gjennomfører screeningen trent og kompetent?
Merk: Dette kan omfatte spesifikk COVID-smitteopplæring og kvalifikasjoner for medisinsk
profesjon
T 2.1 Spør et utvalg av screeningpersonell om de har de medisinske kvalifikasjonene eller har
blitt opplært i hvordan de skal utføre testingen, og hvis de føler seg kompetente til å gjøre det.
Merk: Forsikre deg om at størrelsen på prøven er tilstrekkelig for antall ansatte som arbeider
på testanlegget.

Ja Nei N/A
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D 1.1 Finnes det retningslinjer for å gi og klargjøre PPE-forventningene for å forhindre
spredning av COVID-19?
D 2.1 Kontroller at det er en nettstedstandard (policy, prosedyre, protokoll eller instruksjon) på
plass, og at den spesifikt dekker PPE-forventningene for å forhindre spredning COVID-19.
Forsikre deg om at nettstedstandarden inneholder følgende elementer som et minimum:
- generell bevissthet om COVID-19.
- utdanningsplakater og varsler som beskriver selskapets forebyggende tiltak.
- tilstrekkelig tilførsel av personlig verneutstyr (masker, hansker, etc.).

Ja Nei N/A

D 1.2 Er det retningslinjer for å støtte sosial / fysisk distanse i mobilt utstyr og kjøretøy, vanlige
bruksområder som kjøkken, bad, etc.?
D 2.2 Kontroller at det er en nettstedstandard (policy, prosedyre, protokoll eller instruksjon)
som spesifiserer de sosiale / fysiske distansekravene i mobilt utstyr og kjøretøy, områder for
vanlig bruk som kjøkken, bad, etc.
For eksempel sier nettstedstandarden (policy, prosedyre eller protokoll) tydelig at folk bør
opprettholde en fysisk separasjonsavstand på minst 1,5 m (ideelt 2 meter).

Ja Nei N/A

Gjennomføring Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

G 1.1 Er personell i stand til å jobbe (inkludert måltider) og opprettholde retningslinjer for
sosial / fysisk avstand?
G 2.1 Gjennomfør en fysisk sjekk (tilfeldig prøvetaking) av arbeidsplassen for å sikre at sosiale
/ fysiske distansekrav blir fulgt og opprettholdt.
Merk: Forsikre deg om at størrelsen på prøven er tilstrekkelig for antall personer og
risikonivået i arbeidsområdet ditt.

Ja Nei N/A

G 1.2 Har personell tilgang til passende PPE som ansiktsmasker der det ikke er mulig å
opprettholde retningslinjer for sosial / avstand?
G 2.2 Gjennomfør en fysisk sjekk (tilfeldig prøvetaking) av arbeidsplassen for å sikre at
personell har tilgang til ansiktsmasker, hansker og annen passende PPE.
Merk: Forsikre deg om at størrelsen på prøven er tilstrekkelig for antall personer og
risikonivået i arbeidsområdet ditt.

Ja Nei N/A
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G 1.3 Har personell på seg passende PPE som ansiktsmasker der det ikke er mulig å
opprettholde retningslinjer for sosiale / avstander?
G 2.3 Gjennomfør en fysisk sjekk (tilfeldig prøvetaking) av arbeidsplassen for å sikre at
personell bruker passende PPE.
Merk: Forsikre deg om at størrelsen på prøven er tilstrekkelig for antall personer og
risikonivået i arbeidsområdet ditt.

Ja Nei N/A
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Design Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

D 1.1 Er det retningslinjer for å støtte håndhygiene?
D 2.1 Kontroller at det er en nettstedstandard (policy, prosedyre, protokoll eller instruksjon) på
plass, og at den spesifikt dekker håndhygiene kravene til COVID-19.
Sørg for at forventningene til håndhygiene er blitt definert for forskjellige roller og fasiliteter,
utstyr som er levert og etterfylt, arbeidsprosesser vurdert.

Ja Nei N/A

Gjennomføring Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

G 1.1 Er personell klar over retningslinjene for håndhygiene?
G 2.1 Gjør en fysisk sjekk (tilfeldig prøvetaking) av arbeidsplassen for å sikre at personell
rengjør hendene ved inn- og utkjøring fra fellesarealer som kjøkken, måltidsrom og bad, samt
før matlaging.
Merk: Forsikre deg om at størrelsen på prøven er tilstrekkelig for antall personer og
risikonivået i arbeidsområdet ditt.

Ja Nei N/A

G 1.2 Vises retningslinjer for håndhygiene på fremtredende steder?
G 2.2 Bekreft at:
- utdanningsplakater om håndhygiene vises overalt på arbeidsplassen.
- plakater som viser de viktigste trinnene for effektiv vask av hendene, vises på alle
håndvaskfasiliteter.
- brosjyrer som gir veiledning tilbys av bedriftshelse- og sikkerhetsansvarlige.
- helseopplysninger / informasjon gis på medarbeidersamlinger og i bedriftsnettverket.

Ja Nei N/A

G 1.3 Følger personell retningslinjer for håndhygiene?
G 2.3 Gjennomfør en fysisk kontroll (tilfeldig prøvetaking) av arbeidsplassen for å sikre at
personell vasker hendene regelmessig og grundig i 20-30 sekunder og / eller gnir håndrenser
på hendene i 20-30 sekunder til passende tidspunkter på arbeidsplassen.
Merk: Forsikre deg om at størrelsen på prøven er tilstrekkelig for antall personer og
risikonivået i arbeidsområdet ditt.

Ja Nei N/A

G 1.4 Bruker personell håndhygiene slik som bruk av passende PPE for å redusere kontakten
med overflater?
G 2.4 Gjennomfør en fysisk kontroll (tilfeldig prøvetaking) av arbeidsplassen for å sikre at
personell bruker håndhygienipraksis, for eksempel bruk av passende PPE for å redusere
kontakten med overflater i passende områder av arbeidsplassen.
Merk: Forsikre deg om at størrelsen på prøven er tilstrekkelig for antall personer og
risikonivået i arbeidsområdet ditt.

Ja Nei N/A
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Design Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

D 1.1 Er det veiledning om COVID-19-screening for relevant personell?
D 2.1 Kontroller at det er en nettstedstandard (policy, prosedyre, protokoll eller instruksjon) på
plass, og at den spesifikt dekker COVID-19 screeningkrav for relevant personell.
Forsikre deg om at det er gitt detaljerte retningslinjer for relevant personell og fasiliteter.

Ja Nei N/A

D 1.2 Er det retningslinjer (inkludert et utpekt anlegg) for å håndtere personell som viser tegn
og symptomer på COVID-19 på stedet?
dvs. vurdere, behandle, isolere, støtte (inkluderer levering av tjenester hvis de er isolert i en
leir setting).
D 2.2 Sjekk at det er utviklet en ""responsplan"" i tilfelle noen blir syke med symptomer på
COVID-19 (hoste, feber, ubehag).
Sjekk at planen:
- identifiserer et rom eller område der noen som føler seg uvel eller har symptomer kan
isoleres trygt.
- gir mulighet for sikker overføring av syke til et utpekt anlegg.
- detaljer om hva du skal gjøre hvis en ansatt, en møtedeltaker, medarbeider eller
tjenesteleverandør tester positivt for COVID-19 under eller like etter et møte eller etter å ha
vært i kontakt med andre på arbeidsplassen.
- vurderer hvordan man kan identifisere og støtte personer som kan være i faresonen. Dette
kan omfatte personer som nylig har reist med den smittede personen, personer som har
jobbet med den smittede personen, eller annet personell som har forhold som gir høyere
risiko for alvorlig sykdom (f.eks. Personer med diabetes, hjerte- og lungesykdom, eldre alder).

Ja Nei N/A

D 1.3 Finnes det retningslinjer for rengjøring av utstyr og fasiliteter som svar på potensiell
forurensning fra en person som viser tegn og symptomer?
D 2.3 Sjekk at det er en stedsstandard (policy, prosedyre, protokoll eller instruksjon) på plass
som dekker rengjøring og desinfiseringskrav i områder der en potensielt infisert person (eller
noen som er COVID-19-positiv) har forurenset et område eller utstyr. kjøretøyet personen
kjørte, rommet der personen bodde.

Ja Nei N/A
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Gjennomføring Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

G 1.1 Er det retningslinjer for å sikre at personell vet hva de skal gjøre når de føler seg uvel?
G 2.1 Sjekk at det er en nettstedstandard (policy, prosedyre, protokoll eller instruksjon) som
inneholder detaljer om hva folk skal gjøre, de mistenker at de kan ha COVID-19-viruset.
Gjennomfør et tilfeldig utvalg av sjekker på arbeidsplassen og spør folk om de er klar over
trinnene de trenger å ta i tilfelle de mistenker at de kan ha COVID-19-viruset. Forsikre deg om
at prøvestørrelsen er tilstrekkelig for antall personer i arbeidsområdet ditt.

Ja Nei N/A

Trening / kompetanse Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

T 1.1 Har teammedlemmer som arbeider med personell som viser tegn og symptomer blitt
trent og ansett som kompetente?
T 2.1 Spør et utvalg mennesker om de har fått opplæring i hvordan man skal håndtere
personer som er mistenkt for å ha COVID-19 eller personer som faktisk er COVID-19 positive.
Spør et utvalg mennesker om de føler seg kompetente til å håndtere COVID-19-risiko på deres
arbeidsområde, f.eks. medisinsk, rengjøring, etc.
Merk: Forsikre deg om at størrelsen på prøven er tilstrekkelig for antall personer og
risikonivået i arbeidsområdet ditt.

Ja Nei N/A

T 1.2 Er det opplært personell som rengjør utstyr og fasiliteter som svar på COVID-19?
T 2.2 Spør et utvalg mennesker om de har fått opplæring i hvordan du rengjør og desinfiserer
utstyr og fasiliteter grundig og effektivt med hensyn til Coronavirus.
Spør et utvalg mennesker om de vet hvor lenge Coronavirus kan overleve på forskjellige
overflater.
Spør et utvalg av mennesker om de føler seg kompetente til å svare på alle COVID-19
rengjøringssituasjoner.
Merk: Forsikre deg om at størrelsen på prøven er tilstrekkelig for antall personer og
risikonivået i arbeidsområdet ditt.

Ja Nei N/A
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Design Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

D 1.1 Er det planlagt ressursplaner for å ta hensyn til sosiale / fysiske avstandskrav som antall
kjøretøy, tid for rengjøring, måltidsfasiliteter osv.?
D 2.1 Sjekk ressursplaner tar hensyn til antall kjøretøy, tid for rengjøring, kapasitet på
måltidsfasiliteter og krav til sitteplasser.

Ja Nei N/A

D 1.2 Er det retningslinjer for å sikre at personell opprettholder sosial / fysisk distanse i mobilt
utstyr og kjøretøy?
D 2.2 Sjekkplanlegging tar hensyn til antall kjøretøy og tid for rengjøring.

Ja Nei N/A

Gjennomføring Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

G 1.1 Implementerer personell mobilt utstyr og retningslinjer for sosiale / fysiske distanser for
kjøretøy?
G 2.1 Sjekk en person for en 2-seters, enkel kabinett og for kjøretøy med mer enn en seterad,
bør det bare være en person per rad, med forskjøvet forskyvning som et sjakkbrett.

Ja Nei N/A
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Gjennomføring Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

G 1.1 Er det retningslinjer for rengjøring av mobilt utstyr og kjøretøy tilgjengelig for personell?
G 2.1 Sjekk at en kopi av retningslinjene for rengjøring er i hvert enkelt mobilt utstyr og i hvert
lette kjøretøy.

Ja Nei N/A

G 1.2 Rengjøres mobilt utstyr og kjøretøy i henhold til retningslinjene for rengjøring?
G 2.2 Gjennomfør en fysisk sjekk (tilfeldig prøvetaking) av utstyr / kjøretøy på arbeidsplassen
for å sikre at de blir rengjort i henhold til retningslinjene for rengjøring.
Merk: Forsikre deg om at størrelsen på prøven er tilstrekkelig for antall personer og
risikonivået i arbeidsområdet ditt.

Ja Nei N/A

G 1.3 Rengjør personell det mobile utstyret og kjøretøyene før og / eller etter bruk?
G 2.3 Gjennomfør en fysisk sjekk (tilfeldig prøvetaking) av utstyr / kjøretøy på arbeidsplassen
for å sikre at de blir rengjort før og etter bruk.
Merk: Forsikre deg om at størrelsen på prøven er tilstrekkelig for antall personer og
risikonivået i arbeidsområdet ditt.

Ja Nei N/A
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Oppgave: 

Fysisk Beliggenhet: 

Nettstedet: 

Navn: 

Dato: 

Tid: 

Manager-bekreftelse

Kritisk Risiko: COVID-19 (Coronavirus)
Kritisk Kontroll: Forvaltning av vanlige bruksområder på stedet

Side 1 av 3 Skrevet ut: 30 jul 2020 ID: 131451 2

Design Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

D 1.1 Er rengjøringsregimet blitt gjennomgått og endret for å gjenspeile COVID-19
overføringsreduksjonstiltak?
D 2.1 Kontroller at rengjøringsprotokollen og ""instruksjonene"" er endret for å gjenspeile
COVID-19 overføringstiltak.
Sørg for at ansatte er klar over og følger de nye og modifiserte kravene.

Ja Nei N/A

D 1.2 Er det retningslinjer for å avgrense sosial / fysisk avstand på plass og opprettholdes?
D 2.2 Kontroller at det er en nettstedstandard (policy, prosedyre, protokoll eller instruksjon) på
plass, og at den spesifikt dekker avgrensningen for sosial / fysisk distanse.
dvs. sitteplasser / bord merket, 'hvor du skal stå' tape på bakken, skilting.
Gjennomfør en fysisk sjekk (tilfeldig prøvetaking) av områder for vanlig bruk for å sikre at
avgrensninger er på plass i henhold til prosedyrene.

Ja Nei N/A

D 1.3 Er det en retningslinje for å definere åpnings- og stengetider for fasilitetene?
D 2.3 Kontroller at det er en nettstedstandard (policy, prosedyre, protokoll eller instruksjon) på
plass, og at den spesifikt dekker åpnings- og stengetider for de vanlige bruksområdene.
dvs. tegn som er lagt ut på hvert anlegg, kommunikasjon (e-post, nyhetsoppslag osv.).
Sørg for at ansatte er klar over og følger åpningstider og stengetider.

Ja Nei N/A

D 1.4 Er det retningslinjer for å støtte transmisjonsreduksjon i måltidsrom og kjøkken?
D 2.4 Kontroller at det er en stedsstandard (policy, prosedyre, protokoll eller instruksjon) som
spesifikt dekker overføringsreduksjonsbehov for måltidsrom og kjøkken, dvs. engangsbestikk,
oppvaskmaskin for varmgryte, individuelt innpakket matvarer, etc.

Ja Nei N/A

Gjennomføring Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

G 1.1 Er rengjøringsprodukter tilgjengelige og synlige for personell i vanlige bruksområder som
kjøkken, måltidsrom og bad?
G 2.1 Gjennomfør en fysisk sjekk av kjøkken, måltidsrom og bad for å sikre at
rengjøringsprodukter er tilgjengelige og tydelig synlige for personell.
Merk: Dette vil gjøre det mulig for personell å desinfisere matlaging og spisesteder (f.eks.
Bord, benkeplater) før bruk.

Ja Nei N/A

\[page\]



Oppgave: 

Fysisk Beliggenhet: 

Nettstedet: 

Navn: 

Dato: 

Tid: 

Manager-bekreftelse

Kritisk Risiko: COVID-19 (Coronavirus)
Kritisk Kontroll: Forvaltning av vanlige bruksområder på stedet

Side 2 av 3 Skrevet ut: 30 jul 2020 ID: 131451 2

G 1.2 Renser personell hender ved inn- og utkjøring fra fellesarealer som kjøkken, måltidsrom
og bad?
G 2.2 Gjennomfør en fysisk sjekk (tilfeldig prøvetaking) av fellesarealer for å sikre at personell
rengjør hendene ved inn- og utkjøring, dvs. vasker hendene regelmessig og grundig og / eller
gnir håndrenser på hendene i 20-30 sekunder.
Merk: Forsikre deg om at størrelsen på prøven er tilstrekkelig for antall personer og
risikonivået i arbeidsområdet.

Ja Nei N/A

G 1.3 Er avgrensningsplanen for sosial / fysisk distanse blitt implementert?
G 2.3 Gjennomfør en fysisk sjekk (tilfeldig prøvetaking) av områdene for vanlig bruk for å sikre
at avgrensninger er på plass i henhold til prosedyrene, dvs. sitteplasser / bord som er merket,
'hvor du skal stå tape' på bakken, skilting.

Ja Nei N/A

G 1.4 Følger personell retningslinjer for sosial / fysisk distanse i vanlige bruksområder?
G 2.4 Gjennomfør et tilfeldig utvalg av sjekker i fellesarealer for å sikre at folk følger sosiale /
fysiske distansekrav.

Ja Nei N/A

G 1.5 Holder personell seg til åpnings- og stengetider?
G 2.5 Gjennomfør et tilfeldig utvalg av sjekker i inngangs- og utkjørselen til fellesarealer for å
sikre at folk holder seg til åpning og stengetid.

Ja Nei N/A

G 1.6 Overholder personell retningslinjene for overføring av reduksjon i måltidsrom og
kjøkken?
G 2.6 Gjennomfør et tilfeldig utvalg av kontroller i måltidsrom og kjøkken for å sikre at
overføringstiltak iverksettes og personell følger retningslinjene, dvs. at engangsbestikk og
individuelt innpakket mat er tilgjengelig, og i brukte, varmvaskede oppvaskmaskin-sykluser
brukes av kjøkkenpersonalet, etc.

Ja Nei N/A

G 1.7 Rengjør personell matlaging og spisesteder (dvs. bord, stoler og benkeplater) før bruk?
G 2.7 Gjennomfør en fysisk sjekk (tilfeldig prøvetaking) av matlaging og spisesteder for å sikre
at de blir rengjort før bruk.
Merk: Forsikre deg om at størrelsen på prøven er tilstrekkelig for antall personer og
risikonivået i arbeidsområdet.

Ja Nei N/A

\[page\]



Oppgave: 

Fysisk Beliggenhet: 

Nettstedet: 

Navn: 

Dato: 

Tid: 

Manager-bekreftelse

Kritisk Risiko: COVID-19 (Coronavirus)
Kritisk Kontroll: Forvaltning av vanlige bruksområder på stedet

Side 3 av 3 Skrevet ut: 30 jul 2020 ID: 131451 2

G 1.8 Rengjør personell andre vanlige bruksområder som bad regelmessig?
G 2.8 Gjennomfør en fysisk sjekk (tilfeldig prøvetaking) av baderom for å sikre at de blir
rengjort regelmessig.
Merk: Forsikre deg om at størrelsen på prøven er tilstrekkelig for antall personer og
risikonivået i arbeidsområdet.

Ja Nei N/A

Trening / kompetanse Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

T 1.1 Trenes rengjøringspersonell i COVID-19 overføringstiltak?
T 2.1 Spør et utvalg mennesker om de har fått opplæring i overføringsreduksjonstiltak for
Coronavirus.
Spør et utvalg mennesker om de vet hvor lenge Coronavirus kan overleve på forskjellige
overflater.
Spør et utvalg mennesker om de føler seg kompetente til å svare på gjeldende COVID-19
situasjoner.
Merk: Forsikre deg om at størrelsen på prøven er tilstrekkelig for antall personer og
risikonivået i arbeidsområdet. Sørg for at personalet blir informert gjennom bedriftsnettverk
og på avdelingsteammøter om overføringsreduksjonstiltak. Sjekk at relevante prosedyrer blir
kommunisert elektronisk.

Ja Nei N/A

\[page\]



Kritisk Risiko: COVID-19 (Coronavirus)
Kritisk Kontroll: Ledelse av kantiner og
landsbyens spiserom



Oppgave: 

Fysisk Beliggenhet: 

Nettstedet: 

Navn: 

Dato: 

Tid: 

Manager-bekreftelse

Kritisk Risiko: COVID-19 (Coronavirus)
Kritisk Kontroll: Ledelse av kantiner og landsbyens spiserom

Side 1 av 3 Skrevet ut: 30 jul 2020 ID: 131457 2

Design Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

D 1.1 Er det retningslinjer for hygiene og sosiale / fysiske distanser tilgjengelig for håndtering
av vanlige områder utenfor stedet inkludert kantiner og spisestue i landsbyen?
D 2.1 Kontroller at det er en stedsstandard (policy, prosedyre, protokoll eller instruksjon) på
plass, og at den spesifikt dekker håndhygiene-kravene til COVID-19 i kantiner og spisestuer i
landsbyen.
Sørg for at forventningene til håndhygiene er blitt definert for forskjellige roller og fasiliteter,
utstyr som er levert og etterfylt, arbeidsprosesser vurdert.
Kontroller at det er en nettstedstandard (policy, prosedyre, protokoll eller instruksjon) som
spesifiserer de sosiale / fysiske distansekravene for kantiner og spisesaler i landsbyen.
For eksempel sier det (policy, prosedyre, protokoll eller instruksjon) at folk bør opprettholde en
fysisk separasjonsavstand på minst 1,5 m, ideelt sett 2 m (6,5 fot).

Ja Nei N/A

D 1.2 Er det retningslinjer for å støtte transmisjonsreduksjon rundt mat og drikke?
D 2.2 Kontroller at det er en stedsstandard (policy, prosedyre, protokoll eller instruksjon) som
spesifikt dekker overføringskrav for kantiner og spisestuer i landsbyen, dvs. selvbetjening der
det er mulig, bestikk til engangsbruk, oppvaskmaskin for varmvask, individuelt innpakket
matvarer, etc.

Ja Nei N/A

D 1.3 Er rengjøringsregimet blitt gjennomgått og endret for å gjenspeile COVID-19
overføringsreduksjonstiltak?
D 2.3 Kontroller at rengjøringsprotokollen og "instruksjonene" er endret for å gjenspeile
COVID-19 overføringstiltak.
Sørg for at ansatte er klar over og følger de nye og modifiserte kravene.

Ja Nei N/A

Gjennomføring Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

G 1.1 Er rengjøringsprodukter tilgjengelige og synlige for personell i vanlige bruksområder?
G 2.1 Gjennomfør en fysisk sjekk av kjøkken, måltidsrom og bad for å sikre at
rengjøringsprodukter er tilgjengelige og tydelig synlige for personell.
Merk: Dette vil gjøre det mulig for personell å desinfisere matlaging og spisesteder (f.eks.
Bord, benkeplater) før bruk.

Ja Nei N/A

\[page\]



Oppgave: 

Fysisk Beliggenhet: 

Nettstedet: 

Navn: 

Dato: 

Tid: 

Manager-bekreftelse

Kritisk Risiko: COVID-19 (Coronavirus)
Kritisk Kontroll: Ledelse av kantiner og landsbyens spiserom

Side 2 av 3 Skrevet ut: 30 jul 2020 ID: 131457 2

G 1.2 Renser personell hendene ved inn- og utkjøring fra fellesarealer som kantiner og
spisesaler i landsbyen?
G 2.2 Gjennomfør en fysisk sjekk (tilfeldig prøvetaking) av fellesarealer for å sikre at personell
rengjør hendene ved inn- og utkjøring, dvs. vasker hendene regelmessig og grundig og / eller
gnir håndrenser på hendene i 20-30 sekunder.
Merk: Forsikre deg om at størrelsen på prøven er tilstrekkelig for antall personer og
risikonivået i arbeidsområdet ditt.

Ja Nei N/A

G 1.3 Begrenser personell det de berører i vanlige bruksområder som kantiner og spisesaler i
landsbyen?
G 2.3 Gjennomfør en fysisk sjekk (tilfeldig prøvetaking) av arbeidsplassen for å sikre at
personell bruker håndhygienipraksis (dvs. bruker hansker) og begrenser hva de berører (dvs.
ved bruk av engangsbestikk og valg av individuelt innpakkede gjenstander) for å redusere
kontakten med overflater i kantiner og servering i landsbyen rom.
Merk: Forsikre deg om at størrelsen på prøven er tilstrekkelig for antall personer og
risikonivået i arbeidsområdet ditt.

Ja Nei N/A

G 1.4 Følger personell retningslinjer for sosial / fysisk distanse?
G 2.4 Gjennomfør et tilfeldig utvalg av sjekker i fellesarealer for å sikre at folk følger sosiale /
fysiske distansekrav.

Ja Nei N/A

G 1.5 Er sosial / fysisk distansering avgrensing på plass og opprettholdt?
G 2.5 Gjennomfør en fysisk sjekk (tilfeldig prøvetaking) av områder for vanlig bruk for å sikre
at avgrensninger er på plass i henhold til prosedyrene, dvs. sitteplasser / bord som er merket
ut, 'hvor du skal stå tape' på bakken, skilting, etc.

Ja Nei N/A

G 1.6 Er åpning og stengetider tydelig skiltet i fellesarealer?
G 2.6 Kontroller at åpnings- og stengetider for kantiner og spisesaler i landsbyen er tydelig og
tydelig fremlagt på alle kantiner og spisesaler i landsbyen.

Ja Nei N/A

G 1.7 Holder personell seg til stengetid for fellesarealer?
G 2.7 Gjennomfør et tilfeldig utvalg av sjekker i fellesarealer (inngang og utkjøring) for å sikre
at folk holder seg til åpning og stengetid.

Ja Nei N/A

\[page\]



Oppgave: 

Fysisk Beliggenhet: 

Nettstedet: 

Navn: 

Dato: 

Tid: 

Manager-bekreftelse

Kritisk Risiko: COVID-19 (Coronavirus)
Kritisk Kontroll: Ledelse av kantiner og landsbyens spiserom

Side 3 av 3 Skrevet ut: 30 jul 2020 ID: 131457 2

Trening / kompetanse Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

T 1.1 Trenes rengjøringspersonell i COVID-19 overføringstiltak?
T 2.1 Spør et utvalg mennesker om de har fått opplæring i overføringsreduksjonstiltak for
Coronavirus.
Spør et utvalg mennesker om de vet hvor lenge Coronavirus kan overleve på forskjellige
overflater.
Spør et utvalg mennesker om de føler seg kompetente til å svare på gjeldende COVID-19
situasjoner.
Merk: Forsikre deg om at størrelsen på prøven er tilstrekkelig for antall personer og
risikonivået i arbeidsområdet. Sørg for at personalet blir informert gjennom bedriftsnettverk
og på avdelingsteammøter om overføringsreduksjonstiltak. Sjekk at relevante prosedyrer blir
kommunisert elektronisk.

Ja Nei N/A

\[page\]



Kritisk Risiko: COVID-19 (Coronavirus)
Kritisk Kontroll: Reiseledelse - fly



Oppgave: 

Fysisk Beliggenhet: 

Nettstedet: 

Navn: 

Dato: 

Tid: 

Manager-bekreftelse

Kritisk Risiko: COVID-19 (Coronavirus)
Kritisk Kontroll: Reiseledelse - fly

Side 1 av 2 Skrevet ut: 30 jul 2020 ID: 131452 2

Design Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

D 1.1 Finnes det retningslinjer for å sikre at personell rengjør hendene ved inn- og utkjøring fra
flyplassanlegget?
D 2.1 Kontroller at det er en stedsstandard (policy, prosedyre, protokoll eller instruksjon) på
plass, og at den spesifikt dekker kravene til håndhygiene for COVID-19 på flyplassanlegg.

Ja Nei N/A

D 1.2 Er det retningslinjer for reiseledelse for å sikre at personell følger sosiale / fysiske
distanseringsretningslinjer og ikke blander seg?
D 2.2 Kontroller at det er en stedsstandard (policy, prosedyre, protokoll eller instruksjon) på
plass, og at den spesifikt dekker den sosiale / fysiske avstanden som skal følges på
flyplassanlegg.

Ja Nei N/A

D 1.3 Kan personell opprettholde retningslinjer for sosial / fysisk distanse?
D 2.3 Sjekk at de sosiale / fysiske distansekravene som må følges på flyplassanlegg, er
praktiske og kan oppnås.
Gjennomfør et tilfeldig utvalg av sjekker på flyplassen og sikre at folk praktisk talt kan oppfylle
kravene til sosial / fysisk distanse.

Ja Nei N/A

D 1.4 Der det er hensiktsmessig, har kontrollen av anlegget blitt gjennomgått og endret for å
gjenspeile COVID-19 overføringsreduksjonstiltak?
D 2.4 Med passende intervaller f.eks. 1 eller 3 måneder, sjekk at alle COVID-19-verifikasjoner
som er gjort på flyplassen er gjennomgått, og eventuelle utestående handlinger blir adressert.
Forsikre deg også om bekreftelsessjekklister blir endret basert på tilbakemelding og
godkjenning fra Corporate.
Når du gjennomfører vurderinger, sikrer rengjøringsregimet, personalkontakt, separasjon i
ventearealer, etc., alle sammen anses som en del av gjennomgangen.

Ja Nei N/A

Gjennomføring Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

G 1.1 Er rengjøringsprodukter tilgjengelige og synlige for personell?
G 2.1 Gjennomfør en fysisk sjekk av flyplassen for å sikre at rengjøringsprodukter er
tilgjengelige og tydelig synlige for personell.

Ja Nei N/A

\[page\]



Oppgave: 

Fysisk Beliggenhet: 

Nettstedet: 

Navn: 

Dato: 

Tid: 

Manager-bekreftelse

Kritisk Risiko: COVID-19 (Coronavirus)
Kritisk Kontroll: Reiseledelse - fly

Side 2 av 2 Skrevet ut: 30 jul 2020 ID: 131452 2

G 1.2 Renser personell ordentlig hendene ved inn- og utkjøring fra flyplassanlegget?
G 2.2 Gjennomfør en fysisk sjekk (tilfeldig prøvetaking) av flyplassanlegget for å sikre at
personell rengjør hendene i 20-30 sekunder ved inn- og utkjøring fra flyplassen.
Merk: Forsikre deg om at utvalgets størrelse er tilstrekkelig for antall personer som bruker
flyplassanlegget.

Ja Nei N/A

G 1.3 Følger personell retningslinjer for sosial / fysisk distanse og ikke blandes?
G 2.3 Kontroller at de sosiale / fysiske distansekravene som må følges på flyplassanlegg blir
anvendt.
Gjennomfør et tilfeldig utvalg av sjekker på flyplassen og sikre at folk følger sosiale / fysiske
distansekrav.

Ja Nei N/A

G 1.4 Følger personell instruksjoner fra flyplassansatte når det gjelder kravene til COVID-19?
G 2.4 Bekreft gjennom tilfeldige kontroller på flyplassen at folk bare sitter der de blir instruert
(f.eks. Sittende sjakkbrett), og at de begrenser det de berører.

Ja Nei N/A

Trening / kompetanse Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

T 1.1 Gir flyplasspersonell god instruksjon om sosial / fysisk distanse til personell under
ombordstigning / avstigning?
T 2.1 Bekreft gjennom tilfeldige kontroller på flyplassen at flyplassansatte gir gode
instruksjoner angående sosial / fysisk distanse til personell mens de legger ut og / eller går av.
dvs. 'hvor du skal stå' tape på bakken, skilting, etc.

Ja Nei N/A

T 1.2 Er flyplasspersonalet opplært og kompetent til å anvende COVID-19 retningslinjer?
T 2.2 Spør et utvalg av flyplasspersonell om de har fått opplæring i hvordan de skal følge
COVID-19-retningslinjene.
Spør et utvalg mennesker om de føler seg kompetente til å anvende alle COVID-19
retningslinjer.
Merk: Forsikre deg om at utvalgets størrelse er tilstrekkelig for antall ansatte som jobber på
flyplassanlegget.

Ja Nei N/A

\[page\]



Kritisk Risiko: COVID-19 (Coronavirus)
Kritisk Kontroll: Reiseledelse - buss



Oppgave: 

Fysisk Beliggenhet: 

Nettstedet: 

Navn: 

Dato: 

Tid: 

Manager-bekreftelse

Kritisk Risiko: COVID-19 (Coronavirus)
Kritisk Kontroll: Reiseledelse - buss

Side 1 av 2 Skrevet ut: 30 jul 2020 ID: 131453 2

Design Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

D 1.1 Er det retningslinjer for å sikre at personell rengjør hendene ved inn- og utkjøring fra
buss?
D 2.1 Kontroller at det er en stedsstandard (policy, prosedyre, protokoll eller instruksjon) på
plass, og at den spesifikt dekker håndhygiene-kravene til COVID-19 ved buss- og
avstigningsområdene.

Ja Nei N/A

D 1.2 Finnes det retningslinjer for reiseledelse for å sikre at personell følger retningslinjer for
sosial distanse og ikke blander seg?
D 2.2 Kontroller at det er en stedsstandard (policy, prosedyre, protokoll eller instruksjon) på
plass, og at den spesifikt dekker den sosiale / fysiske avstanden som skal følges ved buss- og
avstigningsområdene.

Ja Nei N/A

D 1.3 Der det er hensiktsmessig, har kontrollen av anlegget blitt gjennomgått og endret for å
gjenspeile COVID-19 overføringsreduksjonstiltak?
D 2.3 Med passende intervaller f.eks. 1 eller 3 måneder, sjekk at alle COVID-19-verifikasjoner
som er utført ved buss- og avstigningsområdene er gjennomgått, og eventuelle utestående
handlinger blir adressert. Forsikre deg også om bekreftelsessjekklister blir endret basert på
tilbakemelding og godkjenning fra Corporate.
Når du gjennomfører vurderinger, sikrer rengjøringsregimet, personalkontakt, separasjon i
ventearealer, etc., alle sammen anses som en del av gjennomgangen.

Ja Nei N/A

Gjennomføring Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

G 1.1 Er rengjøringsprodukter tilgjengelige og synlige for personell?
G 2.1 Gjennomfør en fysisk sjekk av buss- og avkjøringsområdene for å sikre at
rengjøringsprodukter er tilgjengelige og tydelig synlige for personell.

Ja Nei N/A

G 1.2 Følger personell retningslinjer for håndhygiene om inn- og utkjøring fra bussanlegg?
G 2.2 Gjør en fysisk sjekk (tilfeldig prøvetaking) av bussens ombordstigning og avstigning for å
sikre at personell rengjør hendene eller 20-30 sekunder ved inn- og utkjøring fra bussen.
Merk: Forsikre deg om at størrelsen på prøven er tilstrekkelig for antall personer som bruker
bussen.

Ja Nei N/A

\[page\]



Oppgave: 

Fysisk Beliggenhet: 

Nettstedet: 

Navn: 

Dato: 

Tid: 

Manager-bekreftelse

Kritisk Risiko: COVID-19 (Coronavirus)
Kritisk Kontroll: Reiseledelse - buss

Side 2 av 2 Skrevet ut: 30 jul 2020 ID: 131453 2

G 1.3 Følger personell retningslinjer for sosial / fysisk distanse og ikke blandes?
G 2.3 Kontroller at de sosiale / fysiske distansekravene som må følges ved buss- og
avstigningsområder, blir anvendt.
Gjennomfør et tilfeldig utvalg av kontroller ved buss- og avstigningsområdene og sikre at folk
følger sosiale / fysiske distansekrav.

Ja Nei N/A

G 1.4 Følger personell instruksjonene fra bussjåføren?
G 2.4 Bekreft gjennom tilfeldige kontroller ved buss- og avkjøringsområdene at folk følger
instruksjonene til bussjåføren, dvs. gi navn til bussjåføren for manifest, sitter bare der de er
rettet (f.eks. Sitteplasser på sjakkbrett, seter merket) og begrenser hva de berører.

Ja Nei N/A

G 1.5 Renser bilførere kjøretøyet etter hver kjøring?
G 2.5 Kontroller gjennom tilfeldige kontroller ved buss- og avstigningsområdene at bussjåføren
rengjør bussen til de riktige retningslinjene etter hvert bussløp.

Ja Nei N/A

Trening / kompetanse Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

T 1.1 Gir busspersonell god instruksjon om sosial / fysisk distanse til personell under
ombordstigning / avstigning?
T 2.1 Bekreft gjennom tilfeldige kontroller ved buss- og avstigningsområdene at
busspersonalet gir gode instruksjoner angående sosial / fysisk distanse til personell mens de
legger ut og eller går av, dvs. "hvor de skal stå" -bånd på bakken, skilting, etc.

Ja Nei N/A

T 1.2 Er busspersonell opplært og kompetent til å anvende COVID-19 prosedyre, dvs.
rengjøring etter hver kjøring?
T 2.2 Spør et utvalg av busspersonell om de har fått opplæring i hvordan COVID-19-
retningslinjene for rengjøring av bussen etter hver kjøring.
Spør et utvalg mennesker om de føler seg kompetente til å anvende alle COVID-19
retningslinjer.
Merk: Forsikre deg om at størrelsen på prøven er tilstrekkelig for antall personer som jobber
ved buss- og avstigningsområdene.

Ja Nei N/A
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Design Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

D 1.1 Er en passende svarplan under implementering?
D 2.1 Sjekk at en "Community Response Plan" er utviklet eller er under utvikling.
Sjekk at Community Response Plan:
- identifiserer låsekravene for byen / området og gir detaljer om hvert trinn i kravene til
sperring.
- redegjør for sosial distanse og unngåelse av samhandling med lokale samfunn og utsatte
mennesker i fare.
- beskriver potensielle effekter på lokal sysselsetting og virksomheter og skisserer strategier
for å håndtere disse virkningene.
- muliggjør effektiv kommunikasjon med lokale myndigheter og interessenter.
- gir støtte til lokale helsefasiliteter.

Ja Nei N/A

Gjennomføring Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

G 1.1 Har seniorledelse gjennomført en COVID-19 samfunnsrisikovurdering på berørte byer og
lokalsamfunn?
G 2.1 Sjekk at en samfunnsrisikovurdering er utført.
Se resultatene av vurderingen og sørg for at den er tilstrekkelig for nivået på samfunnsrisiko.

Ja Nei N/A
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Design Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

D 1.1 Er det COVID 19 retningslinjer for å sikre skipets mannskap og personell?
D 2.1 Bekreft at det foreligger en COVID-19-standard eller retningslinje for å sikre skipets
mannskap og personell, og den inneholder følgende elementer som et minimum:
- generell bevissthet om COVID-19
- utdanningsplakater og varsler som beskriver selskapets forebyggende tiltak.
- jevnlig desinfisering av arbeidsstasjoner og utstyr.
- tilstrekkelig tilførsel av personlig verneutstyr (masker, hansker, etc.).
- sosial distansering og separasjon
- generelle krav til hygiene og håndrensing.
- god åndedrettshygiene på arbeidsplassen.
- styre møter, arrangementer og samlinger.
- reiseguider inkludert steder for intern og ekstern kommunikasjon (nedleggelser,
helseveiledninger, etc.).

Ja Nei N/A

Gjennomføring Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

G 1.1 Er bekreftelse på ingen (null) positive COVID 19 tilfeller om bord på skipet mottatt?
G 2.1 Forsikre deg om at testprotokoller er fulgt, og bekreft at det er null positive COVID-19
tilfeller ombord på skipet.

Ja Nei N/A

G 1.2 Klares all dokumentasjon til og fra skipet for å redusere kontakten med mannskapet?
G 2.2 Gjennomfør en undersøkelse av utvekslingsprosessen for forsendelsesdokumentasjon
for å sikre at den følger protokoller for å minimere personlig kontakt.
dvs. automatisert elektronisk dokumentutveksling.

Ja Nei N/A

G 1.3 Er alle kontroller på plass for å skille personell fra skipets mannskap?
G 2.3 Kontroller at personell og skipets mannskap er segregerte.
is. retningslinjer vises, segregering og avgrensning av arbeid er på plass.

Ja Nei N/A

G 1.4 Følger personell retningslinjer for sosial / fysisk distanse og ikke blandes?
G 2.4 Kontroller at det er en nettstedstandard (policy, prosedyre, protokoll eller instruksjon) på
plass, og at den spesifikt dekker den sosiale / fysiske distansen som skal følges.
dvs. under utkastet, lossing, lasting, gange alltid der det er rettet, minimering av tiden i
overnattingsblokken.

Ja Nei N/A
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G 1.5 Følger skipets mannskap instruksjoner om sosial / fysisk distanse til personell under
ombordstigning / avstigning / arbeid på skipet?
G 2.5 Bekreft gjennom tilfeldige kontroller på kaien at skipets mannskap følger instruksjoner
om sosial / fysisk distansering til personell mens de går ombord og / eller går av.
dvs. hold deg inne i skipet bortsett fra trekk, skifte av mannskap, trim.

Ja Nei N/A

G 1.6 Klares alle tjenester til skipet for å redusere kontakten med mannskapet?
G 2.6 Bekreft gjennom tilfeldige kontroller at alle tjenester til skipet blir administrert for å
minimere personellkontakt med skipets mannskap.
f.eks levering av varer og gjenvinning av avfall, levering av bunker, fraktbrev.

Ja Nei N/A

Trening / kompetanse Samsvar Kommentarer / Handlingsplan

T 1.1 Er personell og skipets mannskap opplært og kompetent til å anvende COVID-19
retningslinjer?
T 2.1 Spør et utvalg av personell og skipets mannskap om de har fått opplæring i
overføringsreduksjonstiltak for Coronavirus.
Spør et utvalg av personell og skipets mannskap om de vet hvor lenge Coronavirus kan
overleve på forskjellige overflater.
Spør et utvalg av personell og skipets mannskap hvis de føler seg kompetente til å svare på
gjeldende COVID-19 situasjoner.

Ja Nei N/A
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