
• Hold avstand til enhver tid - minst én meter 
• Vask hender når du kommer inn på arbeidsplassen, før og etter  

at du spiser, før du tar ut av oppvaskmaskinen, etter toalettbesøk,  
hvis du snyter deg, når du drar hjemmefra og kommer hjem igjen.  

• Vask flatene på arbeidsplassen før du setter deg og før du går for dagen.  
Det settes ut tørkepapir og sprayflasker med såpevann.  

• Tastatur og mus skal tørkes av med en fuktig klut (ikke våt),  
bruk klut og sprayflaske med såpevann.   

• Med god vask av arbeidspult, mus og tastatur,  
kan arbeidsområder med free seating opprettholde dette. 

• Møter skal inntil videre fortsatt holdes digitalt (Teams)  
• Dersom det er behov for fysiske møter,  

skal regelen om én meter avstand overholdes  
• Det skal i all hovedsak være maks fem personer i et møterom.  

I store møterom kan flere vurderes, såfremt god avstand opprettholdes.  
Møtearrangør har ansvar for å vite hvem som har vært på møtet 

• Flater på møterommene skal vaskes før og etter bruk 
• Møterom og fellesområder er tilpasset med tillatt antall stoler  

- ikke flytt stoler inn på møterommene igjen  
• Spising skal ikke foregå i sofagrupper, på møterom eller ved arbeidsplasser,  

kun i sosiale soner med kjøkken eller i kantinen. Mat tilberedes hjemme.  
• Byggene er stengt for eksterne, også for ansatte som jobber i andre bygg i Bærum 

kommune. Eksterne skal ikke tas med inn i byggene, med mindre det er spesielt 
avklart av HR. Eksterne skal desinfisere hendene med  
håndsprit på vei inn i bygget. 

• Ikke slipp personer inn i byggene som du ikke  
vet med sikkerhet at hører hjemme i bygget. 

• Alle som jobber i Bærum kommune skal bære  
synlig ID-kort til enhver tid.

Smittevernregler  
på kontoret
Viktigst av alt:  
Hold deg hjemme hvis du  
føler deg syk eller har symp-
tomer på luftveisinfeksjon


