
 
 

Rutiner og anbefalinger for ansatte i Strand kommune - GULT nivå 
 
Alle møter som kan gjennomføres digitalt - bør gjennomføres digitalt.  

▪ Fysiske møter bør bare avholdes der det er strengt nødvendig, og kun etter godkjenning fra 
leder. Eksempler på tillatte fysiske møter kan være intervjuer, personalsamtaler og andre 
møter med brukere/kunder som ikke kan gjennomføres digitalt. Det skal ikke være flere enn 
10 deltakere under forutsetning for at møterommet er smittevernmessig tilrettelagt for dette. 
 

▪ Dersom vi får invitasjon til eksterne fysiske møter, skal vi oppfordre våre samarbeidspartnere 
til å legge til rette for digital deltakelse. Husk at du selv er ansvarlig for å overholde 
smittevernreglene. 

 
Ansatte uten brukerkontakt bør begrense tilstedeværelse 

▪ For å minske presset på fellesområder bør leder tilrettelegge for redusert tilstedeværelse 
ved bruk av hjemmekontor. 
 

Ansatte med brukerkontakt må redusere antall nærkontakter 
▪ Ansatte med brukerkontakt eller delvis brukerkontakt skal tilstrebe å ha så få nærkontakter 

som mulig, avhengig av jobben de skal gjøre. Dette gjøres for å lette en eventuell 
smittesporing. Den enkelte virksomhet må legge til rette for dette. 

 
Hold 2 meters avstand hvis man sitter sammen lenger enn 15 minutter 

▪ Definisjonen på nærkontakt er om man er mindre enn 2 meter fra en annen person i mer enn 
15 minutter. Ansatte oppfordres derfor til å holde minst 2 meters avstand til hverandre om 
man sitter sammen i mer enn 15 minutter dersom dette er mulig. 
 

▪ Utover dette gjelder 1 metersregelen som vanlig, for eksempel når man slår av en prat i 
gangen eller står ved kopimaskinen.  

 
Sosiale tilstelninger i regi av kommunen bør utsettes 

▪ Det bør ikke avholdes sosiale tilstelninger i regi av kommunen. Ansatte oppfordres likevel til 
å ta vare på hverandre og holde kontakten med hverandre så godt det lar seg gjøre. 

 
Tjenestereiser innstilles 

▪ Alle tjenestereiser (spesielt knyttet til møter, kurs, konferanser og seminarer) innstilles der 
det ikke er lovpålagt eller strengt nødvendig. 
 

▪ Dette gjelder ikke når reise er en del av den daglige jobben, som for eksempel ved 
inspeksjon/befaring av et bygg eller en vei. 

 

 

 

Rutiner og anbefalinger for ansatte i Strand kommune - RØDT nivå 
 
Alle møter som kan gjennomføres digitalt - skal gjennomføres digitalt.  

▪ Dette gjelder for alle ansatte. Dette gjelder også fagseminarer og kurs.  
 

▪ Fysiske møter kan bare avholdes der det er strengt nødvendig, og kun etter godkjenning fra 
leder. Eksempler på tillatte fysiske møter kan være personalsamtaler og andre møter som 
ikke kan gjennomføres digitalt. Det skal ikke være flere enn 5 deltakere under forutsetning at 
møterommet er smittevernmessig tilrettelagt for dette. 
 

▪ Dersom vi får invitasjon til eksterne fysiske møter, skal vi oppfordre våre samarbeidspartnere 
til å legge til rette for digital deltakelse. Husk at du selv er ansvarlig for å overholde 
smittevernreglene. 
 

Ansatte uten brukerkontakt skal ha hjemmekontor i så stor grad som mulig 
▪ Ansatte som kan gjøre jobben hjemmefra skal ha hjemmekontor i så stor grad som 

mulig. 
 

Ansatte med brukerkontakt må redusere antall nærkontakter 
▪ Ansatte med brukerkontakt eller delvis brukerkontakt skal tilstrebe å ha så få nærkontakter 

som mulig, avhengig av jobben de skal gjøre. Dette gjøres for å lette en eventuell 
smittesporing. Den enkelte virksomhet må legge til rette for dette. 
 

Holde minst 2 meters avstand hvis man sitter sammen lenger enn 15 minutter 
▪ Definisjonen på nærkontakt er om man er mindre enn 2 meter fra en annen person i mer enn 

15 minutter. Ansatte oppfordres derfor til å holde minst 2 meters avstand til hverandre om 
man sitter sammen i mer enn 15 minutter dersom dette er mulig. 
 

Sosiale tilstelninger i regi av kommunen utsettes 
▪ Det skal ikke avholdes sosiale tilstelninger i regi av kommunen. Ansatte oppfordres likevel til 

å ta vare på hverandre og holde kontakten med hverandre så godt det lar seg gjøre. 
 
Tjenestereiser innstilles 

▪ Alle tjenestereiser (spesielt knyttet til møter, kurs, konferanser og seminarer) innstilles. 
 

▪ Når reiser er en del av den daglige jobben, som for eksempel ved inspeksjon/befaring av et 
bygg eller en vei, må det nøye vurderes om reisen kan utsettes til et annet tidspunkt. 

 
Dropp private reiser utenfor fylket 

▪ For å unngå at man tar med seg smitte til og fra egen region, anbefaler arbeidsgiver at 
man ikke foretar private reiser utenfor eget fylke, med mindre det er strengt 
nødvendig.  

 
 


