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Verkefni: 

Líkamleg staðsetning: 

Vefsvæði: 

Nafn: 

Dagsetning: 

Tími: 

Staðfesting rekstraraðila

COVID-19 (Coronavirus)

Félagsleg / líkamleg dreifing og aðskilnaður Fylgni

1. Ertu meðvituð um viðmiðunarreglur um félagslega / líkamlega fjarlægð í
farsíma og farartæki, algeng svæði, svo sem eldhús osfrv.?
þ.e.a.s. að minnsta kosti 1,5 m (5 fet), helst 2 m (6,5 fet).

Já Nei N/A

2. Geturðu haldið lágmarks fjarlægð frá fólki í vinnunni þar á meðal á
kaffistofu og mötuneyti?

Já Nei N/A

3. Hefurðu aðgang að viðeigandi persónuhlífum þar sem ekki er hægt að
halda lágmarks fjarlægð frá öðru fólki?

Já Nei N/A

4. Ertu að nota viðeigandi persónuhlífar eins og andlitshlífar? Já Nei N/A

Handhreinlæti Fylgni

5. Ertu meðvitaður um leiðbeiningar um hollustuhætti handa?
þ.e.a.s. þrífa hendur við inn- og útgang frá sameiginlegum svæðum eins og
eldhúsum, máltíðarsalum og baðherbergjum sem og fyrir matargerð.

Já Nei N/A

6. Ertu með aðgang að aðstöðu til að þvo hendur og spritta þær? Já Nei N/A

7. Ertu fær um að þvo hendur vandlega og oft alla vaktina?
þ.e.a.s. að þvo í að minnsta kosti 20 sekúndur.

Já Nei N/A

8. Ertu í hanska til að draga úr snertingu við yfirborð? Já Nei N/A

EF ÞÚ SVARAR 'NEI' VIÐ SPURNINGU OG GAGNRÝNINN STJÓRNUN ER EKKI HÆGT AÐ
SANNREYNA, VERÐUR VERÐ AÐ STAÐA.

Staðfestingar athugasemdir: Ef ekki er hægt að sannreyna mikilvæga stjórnun, vinsamlegast tilgreinið eðli bilunarinnar ásamt
spurningunum / spurningunum sem þú svaraðir neitandi.
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Snemma að bera kennsl á og ílát Fylgni

9. Veistu hvað ég á að gera ef þú byrjar að líða illa þegar þú ert á staðnum
eða áður en þú ferð aftur á síðuna?

Já Nei N/A

Farsímabúnaður og stjórnun ökutækja (þó ekki rútur) Fylgni

10. Ertu meðvituð um leiðbeiningar um félagslega / líkamlega fjarlægð
ökutækja og búnaðar?

Já Nei N/A

11. Fylgist þú með viðmiðunarreglum um farartæki og búnað um félagslega
/ líkamlega fjarlægð?
þ.e.a.s. einn einstaklingur fyrir tveggja sæta bifreið, eins farþega farþega
og fyrir ökutæki með fleiri en einni sætaröð, þá ætti aðeins að vera einn
einstaklingur í hverri röð, með víkjandi móti eins og skákborði.

Já Nei N/A

Hreinsun farsíma og farartækja Fylgni

12. Ertu meðvituð um leiðbeiningar um farsíma og hreinsun ökutækja? Já Nei N/A

13. Hefur þú aðgang að vörum til að hreinsa farsíma eða farartæki? Já Nei N/A

14. Hreinsaðir þú farsíma eða farartæki fyrir notkun? Já Nei N/A

Umsjón með mötuneytum og borðstofum þorpsins Fylgni

15. Ertu með hreinsiefni í boði? Já Nei N/A
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Umsjón með mötuneytum og borðstofum þorpsins Fylgni

16. Ertu að þrífa hendurnar samkvæmt leiðbeiningunum áður en þú ferð
inn á sameiginleg svæði þar sem mötuneyti og borðstofur í þorpinu eru
notaðar?
þ.e.a.s að þvo hendur reglulega og vandlega og / eða nudda hreinsiefni á
hendur í 20-30 sekúndur.

Já Nei N/A

17. Ertu að takmarka það sem þú snertir á almennum svæðum, svo sem
mötuneyti og borðstofum í þorpinu?
þ.e.a.s. að nota hnífapör fyrir einnota notkun og velja hluti sem eru
pakkaðar fyrir sig.

Já Nei N/A

18. Fylgist þú leiðbeiningum um félagslega / líkamlega fjarlægð á
almennum svæðum?

Já Nei N/A

19. Ertu að fylgja lokunartíma sameiginlega svæðisins? Já Nei N/A

Ferðastjórnun - Flugvélar Fylgni

20. Eru með aðgang að hreinsivörum? Já Nei N/A

21. Ertu að þvo hendur almennilega áður en komið er og farið af
flugvöllum?

Já Nei N/A

22. Ertu að fylgja aðskilnaðareglum og ekki að mingla við annað fólk? Já Nei N/A

23. Fylgir þú fyrirmælum flugvallarstarfsmanna varðandi kröfur COVID-19?
þ.e.a.s. að sitja aðeins þar sem beint er (t.d. sitja á skákborði) og takmarka
það sem þú snertir.

Já Nei N/A

Ferðastjórn - Strætó Fylgni
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Ferðastjórn - Strætó Fylgni

24. Ertu með hreinsiefni í boði við komu og brottför frá strætó? Já Nei N/A

25. Ertu að þrífa hendurnar þegar komið er að og út úr strætó? Já Nei N/A

26. Fylgistu við leiðbeiningum um félagslega / líkamlega fjarlægð og
blandast ekki?

Já Nei N/A

27. Fylgir þú leiðbeiningum starfsmanna strætó?
þ.e.a.s. að gefa nafninu þínu strætóbílstjórann, sitja aðeins þar sem beint er
(t.d. sitja á skákborði) og takmarka það sem þú snertir.

Já Nei N/A

Sjávar Fylgni

28. Eru öll stjórntæki til staðar til að aðgreina starfsfólk frá skipverjum?
þ.e.a.s. leiðbeiningar sem sýndar eru, aðgreining og afmörkun vinnu á
sínum stað.

Já Nei N/A

29. Fylgistu við leiðbeiningum um félagslegar / líkamlegar fjarlægðir og
blandast ekki á skipið?
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

30. Ert þú að fylgja fyrirmælum varðandi félagslega / líkamlega dreifingu til
starfsfólks við að ráðast í / leggja af stað / vinna á skipinu?
þ.e.a.s. vera inni í skipinu nema drögin, skipverjaskipti, snyrting.

Já Nei N/A
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