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Disse føringene gjelder hele organisasjonen Bærum
kommune
• Det planlegges nå fremover en normalisering av arbeidshverdagen i Bærum kommune,
men nasjonalt bestemte smittevernstiltak, eller evt.lokale, skal til enhver tid overholdes
• Generelt gjelder:
•
•
•
•

registrering av deltakere på møter, seminarer, arrangement
unngå fysisk kontakt
anbefales å overholde 1 meter avstand
Alle har et ansvar for å ivareta smittevern, både for sin egen del, men også for andres. De som av
ulike årsaker ikke er beskyttet(fått første dose eller hatt covid) må utvise særlig aktsomhet.

• Bakgrunnen for disse føringene er koronasituasjonen pr. i dag.

Hjemmekontor!
• Fra og med 23.08.21, iverksettes gradvis tilbakekomst til alle Bærum kommunes
kontorlokaler. Rådhusets møterom er imidlertid stengt til over valget og
kunnskapssenteret har ikke kapasitet til eksterne møter og seminarer inntil
videre.
• Det vil i første omgang avtales en kombinert bruk av hjemmekontor og
tilstedeværelse i kontorlokalene med maks. 50% tilstedeværelse.
• På tilbakeføringsprosjektets hjemmeside er det beskrevet konkrete rutiner for
tilbakekomst og bruk av de enkelte kontorbygg.
• Dersom en medarbeider har store utfordringer med å være på hjemmekontor ut
fra fysiske eller psykososiale forhold tas dette opp med leder.

Interne møter, seminar og sosiale arrangement
• Der hvor det er ikke kreves fysisk tilstedeværelse oppfordres det til digitale
møter og seminar når det lar seg gjøre.

• Skal det allikevel arrangeres fysiske interne møter og seminar
overholdes nasjonale bestemmelser for smittevernstiltak. Generelt gjelder:
• registrering av deltakere på møter, seminarer, arrangement. Møteleder har ansvar
for at dette gjøres
• unngå fysisk kontakt
• anbefales å overholde 1 meter avstand
• Alle har et ansvar for å ivareta smittevern, både for sin egen del, men også for
andres. De som av ulike årsaker ikke er beskyttet(fått første dose eller hatt covid) må
utvise særlig aktsomhet.

• Tilsvarende gjelder for interne, arbeidsrelaterte sosiale arrangement

Eksterne møter, seminar og kurs
• Det oppfordres fortsatt til digital deltakelse på eksterne møter, kurs
og seminarer.
• Dersom det allikevel er nødvendig med fysisk tilstedeværelse skal
dette avklares med nærmeste leder. Gjeldende nasjonale
smittevernstiltak skal overholdes.

