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Verkefni: 

Líkamleg staðsetning: 

Vefsvæði: 

Nafn: 

Dagsetning: 

Tími: 

Staðfesting eftirlitsmanns

COVID-19 (Coronavirus)

Félagsleg / líkamleg dreifing og aðskilnaður Fylgni

1. Er starfsfólk meðvitað um lágmarks fjarlægð á milli fólks eins og í
farartækjum, vinnustöðvum, kaffistofum og mötuneyti?

Já Nei N/A

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

Já Nei N/A

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

Já Nei N/A

4. Er starfsfólk með viðeigandi persónuhlífar eins og andlitsgrímur? Já Nei N/A

Handhreinlæti Fylgni

5. Er starfsfólk meðvitað 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. Hafa starfsfólk aðgang að aðstöðu til að þvo hendur og spritta þær? Já Nei N/A

7. Er þvottafólk oft að þvo sér um hendur í daglegum verkefnum?
þ.e.a.s. að þvo í að minnsta kosti 20 sekúndur.

Já Nei N/A

8. Eru starfsmenn að nota persónuhlífar (t.d. hanska) til að minnka viðkomu
við hluti?

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. Veist starfsfólkið hvað ég á að gera ef það líður illa? Já Nei N/A

Farsímabúnaður og stjórnun ökutækja (þó ekki rútur) Fylgni

10. Er það leiðbeinandi til að tryggja að starfsfólk geti haft félagslega /
líkamlega fjarlægð í farsíma og farartæki?

Já Nei N/A

11. Fylgir starfsfólki leiðbeiningar um félagslega / líkamlega fjarlægð
ökutækja og búnaðar?
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. Er starfsfólk meðvitað um leiðbeiningar um hreinsun búnaðar og
ökutækja?

Já Nei N/A

13. Eru hreinsivörur tiltækar og sýnilegar starfsfólki sem þarf að þrífa
farsíma og farartæki?

Já Nei N/A

14. Er fólk að þrífa farsíma og farartæki fyrir og / eða eftir notkun? Já Nei N/A

Stjórnun sameiginlegra svæða á staðnum Fylgni
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Stjórnun sameiginlegra svæða á staðnum Fylgni

15. Eru hreinsivörur tiltækar og sýnilegar starfsfólki á sameiginlegum
svæðum, svo sem eldhúsum, máltíðum og baðherbergjum?

Athugasemd: Þetta gerir starfsfólki kleift að sótthreinsa
matvælaundirbúning og matarsvæði (t.d. borð, borð) fyrir notkun.

Já Nei N/A

16. Hreinsar starfsfólk hendur við inn- og útgang frá sameiginlegum
svæðum svo sem eldhúsum, máltíðarsalum og baðherbergjum?
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. Er afmörkun fyrir félagslega / líkamlega fjarlægð til staðar og viðhaldið?
þ.e. sæti / borð merkt, „hvar á að standa“ borði á jörðu niðri, skilti.

Já Nei N/A

18. Fylgist starfsfólk með viðmiðunarreglum um félagslega / líkamlega
fjarlægð á almennum svæðum?

Já Nei N/A

19. Heldur starfsmenn sig við opnun og lokunartíma? Já Nei N/A

20. Ertu liðsmenn að fylgja leiðbeiningum um flutningslækkun í máltíðarsal
og eldhússtjórnun?
þ.e.a.s einnota hnífapör, uppþvottavélar með heitum pottum, þvo
innpakkaðir matarhlutir osfrv.

Já Nei N/A

21. Er hreinsun matargerðar og borðstofa (þ.e.a.s borð, stólar og
bekkjatoppar) hreinsuð fyrir notkun?

Já Nei N/A

22. Eru önnur svæði til almennra nota, svo sem baðherbergi, þrifin
reglulega?

Já Nei N/A

Umsjón með mötuneytum og borðstofum þorpsins Fylgni
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Umsjón með mötuneytum og borðstofum þorpsins Fylgni

23. Eru hreinsivörur til staðar og sýnilegar fyrir starfsfólk? Já Nei N/A

24. Eru starfsmenn að þrífa hendur við inn- og útgang frá sameiginlegum
svæðum eins og mötuneytum og borðstofum í þorpinu?
þ.e.a.s að þvo hendur reglulega og vandlega og / eða nudda hreinsiefni á
hendur í 20-30 sekúndur.

Já Nei N/A

25. Takmarkar starfsfólk það sem það snertir á almennum svæðum eins og
mötuneytum 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

26. Fylgir starfsfólki leiðbeiningar um félagslega / líkamlega fjarlægð á
almennum svæðum?

Já Nei N/A

27. Er félagsleg / líkamleg afmörkun afmörkunar til staðar og viðhaldið?
þ.e. sæti / borð merkt, „hvar á að standa“ borði á jörðu niðri, skilti.

Já Nei N/A

28. Eru opnunar- og lokunartímar greinilega merktir á sameign? Já Nei N/A

29. Fylgir starfsfólk að lokunartíma sameiginlegra svæða? Já Nei N/A

Ferðastjórnun - Flugvélar Fylgni

30. Eru hreinsivörur til staðar og sýnilegar fyrir starfsfólk? Já Nei N/A
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Ferðastjórnun - Flugvélar Fylgni

31. Eru starfsmenn að þvo hendur almennilega áður en komið er og farið af
flugvöllum?

Já Nei N/A

32. Eru starfsmenn að fylgja aðskilnaðareglum og ekki að mingla við annað
fólk?

Já Nei N/A

33. Er starfsfólk að fylgja tilmælum frá flugvallarstarfsfólki vegna COVID-19
veirunar? (aðeins stija í leyfinlegum sætum, takmerka hvað þau snerta)

Já Nei N/A

Ferðastjórn - Strætó Fylgni

34. Eru hreinsivörur tiltækar og sýnilegar starfsfólki? Já Nei N/A

35. Eru starfsmenn að þrífa hendur almennilega við inngöngu til og út úr
strætó?

Já Nei N/A

36. Fylgir starfsfólki leiðbeiningar um félagslega / líkamlega fjarlægingu og
blandast ekki?

Já Nei N/A

37. Fylgir starfsfólk 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

Sjávar Fylgni

38. Hefur staðfesting á engin (núll) jákvæð COVID-19 mál um borð í skipinu
borist?

Já Nei N/A
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Sjávar Fylgni

39. Er öllum gögnum til og frá skipinu verið stjórnað til að draga úr
snertingu við áhöfnina. (þ.e.a.s. að vera lokið lítillega eða rafrænt)

Já Nei N/A

40. 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

41. Er starfsfólk að vinna á skipinu samkvæmt leiðbeiningum um félagslega
/ líkamlega fjarlægingu og blandast ekki?
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

42. Eru skipverjar að fylgja fyrirmælum um félagslega / líkamlega
fjarlægingu til starfsfólks við að ráðast í / fara af stað / vinna við skipið?
þ.e.a.s. vera inni í skipinu nema drögin, skipverjaskipti, snyrting.

Já Nei N/A

43. Er stjórnað allri þjónustu við skipið til að draga úr snertingu við áhöfn?
t.d. afhendingu vöru og endurheimt úrgangs, afhendingu glompu,
hleðslureikning.

Já Nei N/A
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