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2021 bliver et udfordrende år
Meget skal indhentes oven på Corona-krisen
Endnu er formanden for 3F Bygningsarbejderne
Fyn, Torben Knudsen, fortrøstningsfuld. Der er stadig fuld gang i byggeriet, og der er endnu ikke tegn
på det ikke forsætter, ledigheden blandt afdelingens medlemmer er lavere end på samme tidspunkt sidste år.
-Men vi ved jo, at byggeriet kan lukke ned på meget
kort tid, hvis investorerne begynder at tvivle på
fremtiden, så der er jo ikke noget, der er sikkert,
siger Torben Knudsen.
Det er også uvist, hvornår regningen for Coronakrisen kommer, og hvor den bliver sendt hen.
- Det giver helt sikkert store udfordringer, og det
bliver spændende at se, hvilken betydning det får
for kommende løn- og arbejdsvilkår, og for samfundet som helhed, bemærker han.

Det ser fornuftigt ud
Så vidt Torben Knudsen ved, er der kun en enkelt
byggeplads, der har haft massiv Corona-smitte
blandt bygningsarbejderne.
- Overordnet ser det fornuftigt ud på byggepladserne, men afstands kravet på to meter giver da nogle
udfordringer især ved boligrenoveringer. Jeg forstår
ikke helt, at det er så vanskeligt for arbejdsgiverne
at planlægge, så folkene ikke skal gå oven i hinanden. Tidsplanerne er stadig for stramme – især i
denne situation.
- Det kan måske gå, at et sjak, der arbejder sammen
hver dag, også kan gøre det under Corona. Men risikoen for smitte stiger jo, hvis flere sjak fra forskellige firmaer skal gå i samme lejlighed.

Stadig åbent efter aftale
For at mindske smitterisikoen i egne rækker har afdelingen på Lumbyvej været delvist nedlukket,
mens flere af medarbejderne har arbejdet hjemmefra. Afdelingen er dog stadig åben, hvis man på forhånd træffer aftale om et møde.
At man skal lave en aftale på forhånd sikrer, at den

medarbejder man skal tale med, har mulighed for
at møde ind, hvis det er én af dem, der arbejder
hjemmefra. A- kassen er bemandet hver dag, Derudover møder formand og næstformand ind hver
dag.

Udskudte og aflyste arrangementer
Der er ingen tvivl om, at alle ser frem til en genåbning af samfundet, helst helt uden Corona. Men det
kommer til at give travlhed, for der er meget, der
har måttet aflyses eller udskydes på grund af blandt
andet forsamlingsforbuddet.
- Generalforsamlingen har vi udskudt til 6. maj, for
vi tror ikke på, det er muligt at samle hen ved 100
medlemmer før, siger Torben Knudsen.
Men der er meget andet, der har måttet udgå af
kalenderen, blandt andet nytårskuren og tillidsmandskonferencen.

Efterslæb på kurser
- Hele vores kursusvirksomhed for tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter har været lukket ned, så
der har vi et stort efterslæb, vi ikke ved, hvornår vi
kan gennemføre. Mange står allerede på venteliste
til et kursus, så jeg håber, vi snart kan komme i
gang, siger Torben Knudsen.
Samtidig vil hen gerne rose medlemmerne for deres
forståelse for de problemer, afdelingen har stået
med.
- Der har været stor forståelse og ingen sure miner,
men vi har jo heller ikke kunnet gøre så meget ved
det, konstaterer han.
Torben Knudsen har
kun ros til
medlemmerne, der
har haft forståelse for
de udfordringer,
coronaen har givet
afdelingen
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CORONA I SKURET
Sådan kan I forebygge smitte.
Sundhedsstyrelsen har 12.januar 2021 oplyst følgende til Arbejdstilsynet om afstandsanbefalingen:
I forhold til arbejdspladser er anbefalingen, at man så vidt muligt holder 2 meters afstand, hvor det kan
lade sig gøre. Dog kan der være situationer og arbejdsgange, hvor det ikke vil være muligt, hvilket der må
tages hensyn til.
Aftal med virksomhedens ledelse hvilke forhold I vil have på jeres plads og hvis I har valgt en AMR, så
klæd ham eller dem på til at medvirke til at lave en Corona plan med byggeledelsen og evt. lav det som et
fadt punkt til sikkerhedsmøderne og overhold aftalerne. Det kan evt. risikovurderes og skrives i APV
(arbejdspladsvurdering) og PSS (planen for sikkerhed og sundhed).
Hold fysiske møder udenfor eller i store lokaler (hvis det kan lade sig gøre). Hold afstand til hinanden.
Det er virksomhedens pligt at orientere om og sørge for at følgende er muligt:


Hold pauser og spis frokost i små hold, som består af de personer, som i forvejen arbejder
sammen. (behold jeres faste pladser).



Sørg for at afstanden på minimum 2 meter overholdes.



Vask hænder eller brug håndsprit både før og efter pauser og toiletbesøg.



Sørg for desinficerende rengøring imellem spiseholdenes brug af faciliteterne. Dette gælder
borde, stole, håndtag, kaffemaskine mv. samt toiletter, omklædning og badefaciliteter.



Omklædning bør foregå, så afstanden på min. 2 meter overholdes. Kontaktflader
(overflader, håndtag mm) i omklædningsrum mm bør desinficeres umiddelbart efter brug.



Planlæg mødetid, pauser og afgang fra byggepladsen, så man minimerer antallet af personer, der er sammen og giver mulighed for den nødvendige afstand. Sørg for gode adgangsveje- og forhold, så man undgår at gå for tæt på hinanden. Adgangsveje kan evt. ensrettes.



Bliver du bedt om at blive testet af din arbejdsgiver, skal det så vidt muligt gennemføres i
arbejdstiden. Er det ikke muligt, skal der økonomisk kompenseres for den tid, der bruges på
testen. Desuden skal udgifter, som medarbejderen afholder i forbindelse med gennemførelsen af en test pålagt af arbejdsgiver, i rimeligt omfang dækkes af arbejdsgiver.



Ved nærmere info kan du kigge i BFA branchevejledning om Corona på bygge og anlægspladser.
Se nye ændringer er lige på trapperne!!!

Ved spørgsmål, kontakt da afdelingen. Vi hjælper gerne med at klæde arbejdsmiljørepræsentanten på, til
samarbejdet med arbejdsgiveren.
Sammen kan vi rykke på meget ved gode aftaler om samarbejde
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