Til MED udvalg og arbejdsmiljøorganisation:

Få inspiration og metoder
til arbejdet med covid-19
De faste samarbejdsorganer på arbejdspladserne har en vigtig rolle i forhold til covid-19 epidemien og dens virkning for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. På Arbejdsmiljøweb kan I finde
viden og metoder til arbejdet, samt inspiration og erfaringer fra andre arbejdspladser.

Hold fokus på epidemien

En god forebyggelse og håndtering af arbejdsmiljøproblemer ved covid-19 kræver et konstant fokus fra både
ledelse, medarbejdere og samarbejdsorganer.

VÆRKTØJ

TLÆGNING
SKEMA TIL KOR
MILJØ
fysiske
FYSISK ARBEJDS
erer godt i dit

Inddragelse, åbenhed og dialog er med til at sikre gode
løsninger og fælles ejerskab. Både lokale og centrale
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Inddrag hele arbejdspladsen

Vær opmærksomme på alle faggrupper og jobfunktioner
på arbejdspladsen, som kan have vidt forskellige vilkår i
arbejdet og opleve vidt forskellige gener og risici.
’Frontpersonalet’, som møder fysisk op på jobbet, har fx
en øget risiko for smitte og er underlagt regler om brug
af værnemidler, social afstand mm. Hjemsendt personale kan opleve ensomhed og faglig isolation på hjemmearbejdspladsen.

Brug BFAs materialer om covid-19

På Arbejdsmiljøweb kan I finde artikler og materialer til
inspiration for det løbende arbejde med forebyggelse og
håndtering af epidemien. Få overblik på næste side.
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Læg en plan - for indsatsen og processen

I det enkelte MEDudvalg/arbejdsmiljøgruppe kan I med
fordel lave en fælles aftale om:
• Hvordan og hvornår vil vi løbende drøfte og holde fokus
på Covid-19 situationen?
• Hvordan planlægger vi de overordnede og lokale indsatser? Og hvordan følger vi op?
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Værktøj: Et enkelt skema
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BFA Velfærd og Offentlig Administration har
udarbejdet et enkelt skema, som I kan bruge til
at tage en hurtig temperaturmåling på arbejdspladsen i forhold til covid-19: Hvilke udfordringer
og risici ser vi? Hvad lykkes vi godt med? Hvad er
der brug for, at vi gør nu?
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Skemaet kan udfyldes på fx et personalemøde.
Eller I kan tage en runde på arbejdspladsen og
bede medarbejderne svare. Skemaet kan bruges
ugentligt eller endda dagligt til at samle op på en
situation, som kan skifte nærmest fra dag til dag.
Hent APV-skemaet på
www.arbejdsmiljoweb.dk/covid-19-apv

Læs mere på www.arbejdsmiljoweb.dk/covid-19

COVID-19
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Overblik: Materialer om covid-19 på Arbejdsmijøweb
Materialer til MED og arbejdsmiljøorganisation

Hent værktøjer og metoder til APV om covid-19. Læs om at forebygge ’corona-mat
hed’ og fastholde engagement og fokus, om at inddrage medarbejderne i processer
og beslutninger mm - og hent plakater, film mm til opslag og personalemøder.

Om mundbind, visirer og andre værnemidler

Viden og metoder om, hvordan I kan forebygge skader og gener ved brug af mundbind og visirer. Læs også, hvad I kan gøre for at beskytte de mange medarbejdere,
som har daglig kontakt med borgere og brugere mod smitte.

Psykisk arbejdsmiljø og trivsel under covid-19

Erfaringer, råd og podcast om, hvad I kan gøre på arbejdspladsen for at forebygge
konflikter og mistrivsel og styrke det psykiske arbejdsmiljø. Både for de medarbejdere, som møder op på arbejdspladsen hver dag, og for dem som er hjemsendt.

Samarbejde og arbejdsfællesskab under covid-19

Læs bl.a. om, hvordan I tager godt imod kolleger med senfølger efter covid-19, og
hvordan passer på jeres arbejdsfællesskab i en corona-tid. Både for dem, der møder
frem hver dag og ved hjemmearbejdspladsen.

Erfaringer: Sådan håndterer vi covid-19

Læs erfaringer fra arbejdspladserne om gode løsninger på de praktiske og organisatoriske udfordringer, som skal løses under epidemien. Og hvordan holder man fast i
de gode vaner om bl.a. hygiejne og social afstand?

Materialer om hygiejne, rengøring og smitterisiko

Hent inspiration og værktøjer om, hvordan I sikrer god hygiejne uden hudgener,
hvordan I inddrager alle medarbejdere i opgaven. Læs også erfaringer fra en række
arbejdspladser. Hent også faktaark, korte film og plakater til brug på arbejdspladsen.

Læs mere og hent materialer og værktøjer på www.arbejdsmiljoweb.dk/covid-19
Afsnittet bliver løbende opdateret med nyt aktuelt indhold.

