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Oppgave: 

Fysisk Beliggenhet: 

Nettstedet: 

Navn: 

Dato: 

Tid: 

Verifisering av veileder

COVID-19 (Coronavirus)

Sosial / fysisk distansering og separasjon Samsvar

1. Er personell oppmerksom på retningslinjer for sosial / fysisk distanse i
mobilt utstyr og kjøretøy, vanlige bruksområder som kjøkken, etc.?
det vil si minst 1,5 m, ideelt 2 m.

Ja Nei N/A

2. Er personell i stand til å jobbe (inkludert måltider) og opprettholde
retningslinjer for sosial / fysisk avstand?

Ja Nei N/A

3. Har personell tilgang til passende PPE som ansiktsmasker der det ikke er
mulig å opprettholde retningslinjer for sosial / avstand?

Ja Nei N/A

4. Har personell på seg passende PPE som ansiktsmasker? Ja Nei N/A

Håndhygiene Samsvar

5. Er personell klar over retningslinjene for håndhygiene?
dvs. rengjøring av hender ved inngang til og ut av fellesarealer som
kjøkken, måltidsrom og bad samt før matlaging.

Ja Nei N/A

6. Har personell tilgang til såpe og vann og / eller håndrenser? Ja Nei N/A

7. Vasker personell hendene ofte gjennom daglige gjøremål?
dvs. vasking i minst 20 sekunder.

Ja Nei N/A

8. Bruker personell håndhygiene slik som bruk av passende PPE for å
redusere kontakten med overflater?

Ja Nei N/A

HVIS DU SVAR ‘NEI’ PÅ ET SPØRSMÅL OG DEN KRITISKE KONTROLLEN IKKE KAN
BEKREFTES, MÅ ARBEID STOPP.

Verifikasjonskommentarer: Hvis en kritisk kontroll ikke kan verifiseres, vennligst angi arten av feilen, inkludert spørsmål (er) som du
svarte nei.
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Fysisk Beliggenhet: 

Nettstedet: 

Navn: 

Dato: 

Tid: 

Verifisering av veileder

COVID-19 (Coronavirus)

Tidlig identifisering og inneslutning Samsvar

9. Vet personalet hva de skal gjøre hvis de føler seg uvel? Ja Nei N/A

Mobilt utstyr og kjøretøyadministrasjon (annet enn busser) Samsvar

10. Bruker personell håndhygiene slik som bruk av passende PPE for å
redusere kontakten med overflater?

Ja Nei N/A

11. Følger personell retningslinjer for sosiale / fysiske distanser for kjøretøy
og utstyr?
dvs. en person for en 2-seters, enkelt 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

Rengjøring av mobilt utstyr og kjøretøy Samsvar

12. Er personell klar over retningslinjer for rengjøring av mobilt utstyr og
kjøretøy?

Ja Nei N/A

13. Er rengjøringsprodukter tilgjengelige og synlige for personell som er
pålagt å rengjøre mobilt utstyr og kjøretøy?

Ja Nei N/A

14. Rengjør personell det mobile utstyret og kjøretøyene før og / eller etter
bruk?

Ja Nei N/A

Forvaltning av vanlige bruksområder på stedet Samsvar

HVIS DU SVAR ‘NEI’ PÅ ET SPØRSMÅL OG DEN KRITISKE KONTROLLEN IKKE KAN
BEKREFTES, MÅ ARBEID STOPP.

Verifikasjonskommentarer: Hvis en kritisk kontroll ikke kan verifiseres, vennligst angi arten av feilen, inkludert spørsmål (er) som du
svarte nei.
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Oppgave: 

Fysisk Beliggenhet: 

Nettstedet: 

Navn: 

Dato: 

Tid: 

Verifisering av veileder

COVID-19 (Coronavirus)

Forvaltning av vanlige bruksområder på stedet Samsvar

15. Er rengjøringsprodukter tilgjengelige og synlige for personell i vanlige
bruksområder som kjøkken, måltidsrom og bad?

Merk: Dette vil gjøre det mulig for personell å desinfisere matlaging og
spisesteder (f.eks. Bord, benkeplater) før bruk.

Ja Nei N/A

16. Renser personell hender ved inn- og utkjøring fra fellesarealer som
kjøkken, måltidsrom og bad?
dvs. vaske hendene regelmessig og grundig og / eller gni håndrenser på
hendene i 20-30 sekunder.

Ja Nei N/A

17. Er avgrensning for sosial / fysisk distanse på plass og opprettholdt?
dvs. sitteplasser / bord merket, 'hvor du skal stå' tape på bakken, skilting.

Ja Nei N/A

18. Følger personell retningslinjer for sosial / fysisk distanse i vanlige
bruksområder?

Ja Nei N/A

19. Holder personell seg til åpnings- og stengetider? Ja Nei N/A

20. Overholder teammedlemmer retningslinjene for overføring redusering i
måltidsrom og kjøkkenkontroller?
dvs. bestikk til engangsbruk, oppvaskmaskin for varmgryte, individuelt
innpakket mat, osv

Ja Nei N/A

21. Rengjøres mat- og spisesteder (dvs. bord, stoler og benkeplater) før
bruk?

Ja Nei N/A

22. Rengjøres andre vanlige bruksområder som bad, med jevne
mellomrom?

Ja Nei N/A

Ledelse av kantiner og landsbyens spiserom Samsvar

HVIS DU SVAR ‘NEI’ PÅ ET SPØRSMÅL OG DEN KRITISKE KONTROLLEN IKKE KAN
BEKREFTES, MÅ ARBEID STOPP.

Verifikasjonskommentarer: Hvis en kritisk kontroll ikke kan verifiseres, vennligst angi arten av feilen, inkludert spørsmål (er) som du
svarte nei.
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Nettstedet: 
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Tid: 

Verifisering av veileder

COVID-19 (Coronavirus)

Ledelse av kantiner og landsbyens spiserom Samsvar

23. Er rengjøringsprodukter tilgjengelige og synlige for personell? Ja Nei N/A

24. Renser personell hendene ved inn- og utkjøring fra fellesarealer som
kantiner og spisesaler i landsbyen?
dvs. vaske hendene regelmessig og grundig og / eller gni håndrenser på
hendene i 20-30 sekunder.

Ja Nei N/A

25. Begrenser personell det de berører i vanlige bruksområder som
kantiner og spisesaler i landsbyen?
dvs. bruke engangsbestikk og velge individuelt innpakket elementer.

Ja Nei N/A

26. Følger personell retningslinjer for sosial / fysisk distanse i vanlige
bruksområder?

Ja Nei N/A

27. Er sosial / fysisk distansering avgrensing på plass og opprettholdt?
dvs. sitteplasser / bord merket, 'hvor du skal stå' tape på bakken, skilting.

Ja Nei N/A

28. Er åpning og stengetider tydelig skiltet i fellesarealer? Ja Nei N/A

29. Holder personell seg til stengetid for fellesarealer? Ja Nei N/A

Reiseledelse - fly Samsvar

30. Er rengjøringsprodukter tilgjengelige og synlige for personell? Ja Nei N/A

HVIS DU SVAR ‘NEI’ PÅ ET SPØRSMÅL OG DEN KRITISKE KONTROLLEN IKKE KAN
BEKREFTES, MÅ ARBEID STOPP.

Verifikasjonskommentarer: Hvis en kritisk kontroll ikke kan verifiseres, vennligst angi arten av feilen, inkludert spørsmål (er) som du
svarte nei.
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Tid: 

Verifisering av veileder

COVID-19 (Coronavirus)

Reiseledelse - fly Samsvar

31. Renser personell ordentlig hendene ved inn- og utkjøring fra
flyplassanlegget?

Ja Nei N/A

32. Følger personell retningslinjer for sosial / fysisk distanse og ikke
blandes?

Ja Nei N/A

33. Følger personell instruksjoner fra flyplassansatte når det gjelder
kravene til COVID-19?
dvs. sitte bare der det er rettet (f.eks. sittende sjakkbrett) og begrense hva
de berører.

Ja Nei N/A

Reiseledelse - buss Samsvar

34. Er rengjøringsprodukter tilgjengelige og synlige for personell? Ja Nei N/A

35. Rengjør personell ordentlig hendene ved inn- og utkjøring fra
bussanlegget?

Ja Nei N/A

36. Følger personell retningslinjer for sosial / fysisk distanse og ikke
blandes?

Ja Nei N/A

37. Følger personell instruksjonene fra bussjåføren?
dvs. gi navn til bussjåføren for manifest, bare sitte der det er rettet (f.eks.
sitteplasser på sjakkbrett, seter merket) og begrense hva de berører

Ja Nei N/A

Marint Samsvar

38. Er bekreftelse på ingen (null) positive COVID 19 tilfeller om bord i
skipet?

Ja Nei N/A

HVIS DU SVAR ‘NEI’ PÅ ET SPØRSMÅL OG DEN KRITISKE KONTROLLEN IKKE KAN
BEKREFTES, MÅ ARBEID STOPP.

Verifikasjonskommentarer: Hvis en kritisk kontroll ikke kan verifiseres, vennligst angi arten av feilen, inkludert spørsmål (er) som du
svarte nei.
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Dato: 

Tid: 

Verifisering av veileder

COVID-19 (Coronavirus)

Marint Samsvar

39. Er all dokumentasjon til og fra skipet som blir administrert for å
redusere kontakten med mannskapet. (dvs. fullføres eksternt eller
elektronisk)

Ja Nei N/A

40. Er alle kontroller på plass for å skille personell fra skipets mannskap?
dvs. retningslinjer som vises, segregering og arbeidsavgrensning på plass.

Ja Nei N/A

41. Arbeider personell på skipet retningslinjer for sosial / fysisk distanse og
ikke blander seg?
dvs. under utkastet, lossing, lasting, gange alltid der det er rettet,
minimering av tiden i overnattingsblokken.

Ja Nei N/A

42. Følger skipets mannskap instruksjoner om sosial / fysisk distanse til
personell under ombordstigning / avstigning / arbeid på skipet?
dvs. hold deg inne i skipet bortsett fra trekk, skifte av mannskap, trim.

Ja Nei N/A

43. Klares alle tjenester til skipet for å redusere kontakten med
mannskapet?
f.eks levering av varer og gjenvinning av avfall, levering av bunker,
lasteseddel.

Ja Nei N/A

HVIS DU SVAR ‘NEI’ PÅ ET SPØRSMÅL OG DEN KRITISKE KONTROLLEN IKKE KAN
BEKREFTES, MÅ ARBEID STOPP.

Verifikasjonskommentarer: Hvis en kritisk kontroll ikke kan verifiseres, vennligst angi arten av feilen, inkludert spørsmål (er) som du
svarte nei.
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THE POWER TO BE
FATALITY FREE

http://www.forwoodsafety.com


