
Klimaekspertene - Kinnan Gruppen
RISIKOVURDERING/SJEKKLISTE FOR SERVICE OPPDRAG
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Medlemsbedrifter og installatører i Klimaekspertene følger myndighetenes anbefalninger og 
retningslinjer og  setter tiltak for å forebygge smitte. Vårt firma utfører planlagte servicer og 
befaringer. På forhånd kontakter vi kunden for å avklare forhåndsregler for oppdraget som er 
synliggjort nedenfor.

Avklares med kunde på forhånd
Da usikkerheten rundt smittesituasjonen er uklar ber vi deg som kunde ha forståelse for og ak-
septere at vi opptrer som om både kunde og installatør fra oss er Corona smittet og det 
innebærer:
1. Vi håndhilser ikke.
2. Vi sørger for at vi kan holde pålagt minste avstand mellom oss og deg på 2 meter og ikke u
nder noen omstendighet nærmere enn minimum 1 meter.

Kontrollpunkt
Det er avtalt at kun en person er tilstede ved 
ankomst og at denne holder pålagt avstand

Kunde bekrefter at det er ryddet slik at inst. 
kan komme til og at det er desinfisert
Tidspunkt er avtalt

JA NEI Kommentar/avvik

Generelle reglerfor ansatte som er på jobb og i beredskap
1. Fokuser på god håndhygiene og vask hendene grundig både før og etter arbeidsoppdraget
2. Ha med papirlommetørkle og bruk det om du må hoste eller nyse.
3. Om du ikke har papirlommetørkle tilgjengelig og må hoste eller nyse skal du bruke albukroken.
4. Ha egen såpe, vann til vask, desinfiserende midler som antibac og tørkepapir tilgjengelig.
5. Om mulig ha engangshansker, skobeskyttelse og munnbinn tilgengelig.
6. Bruk alltid hansker uansett arbeid og dekk ansiktet til dersom forholdene tilsier det.
7. Desinfiser alt verktøy, skjermer og annet utstyr som benyttes på oppdraget når du er ferdig.

Forholdsregler under hjembesøk
Kontrollpunkt
Forhåndsregler er tatt/verneutstyr benyttes
Nødvendig hygienetiltak er forberedt
Rydding og forsvarlig fjerning av materiell

JA NEI Kommentar/avvik

Etter gjennomført hjembesøk

Kontrollpunkt
Benyttet verneutstyr er kastet eller renset
Arbeidstøy og hansker vaskes daglig på 60 grader
Nødvendig hygienetiltak er utført
Utylt sjekkliste sendes kunde digitalt etter hjembesøk

JA NEI Kommentar/avvik

Sted Dato Underskrift


