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Indledning 

Denne vejledning oplyser om, hvordan man kan forberede sig på et smitteudbrud med Covid-19, og 
hvad man konkret kan gøre, hvis smitteudbruddet bliver en realitet� 

For en beskrivelse af forebyggende tiltag for at undgå smitte fra Coronavirus kan henvises til bfa-ba�dk/
corona�

Det anbefales, at der udarbejdes en beredskabsplan for håndtering af situationen, hvis én eller flere 
personer i virksomheden eller på byggepladsen får Covid-19�  

I virksomheder anbefales det, at det er arbejdsgiveren, som sikrer, at der udarbejdes en beredskabsplan� 

På byggepladser anbefales det, at det er bygherren, der sikrer, at der udarbejdes en beredskabsplan fx 
som en del af byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed (PSS)� Hvor der ikke er krav om PSS, anbe-
fales det, at arbejdsgiverne samordner deres beredskabsplaner� Beredskabsplanen skal sikre, at en evt� 
indsats ved smitteudbrud er koordineret bygherren og entreprenørerne imellem�

For beredskabsplaner i virksomheder bør arbejdsmiljøorganisationen (AMO) i virksomheden inddrages� 
Hvis der er AMO på byggepladsen, bør denne inddrages� På den måde sikres det, at alle perspektiver 
er inddraget, så der kan handles hurtigt, hvis der opstår smitte på arbejdspladsen� Er der tale om små 
virksomheder eller byggepladser, hvor der ikke er krav om etablering af AMO, bør en repræsentant for 
de ansatte inddrages�

Der bør udpeges en ansvarlig for beredskabsplanen, som skal sikre, at den opdateres ved nye eller 
ændrede retningslinjer fra myndighederne� Den ansvarlige skal desuden koordinere aktiviteter i tilfælde 
af et smitteudbrud�  

INDLEDNING 

BEREDSKABSPLAN I TILFÆLDE AF UDBRUD 
AF COVID-19 
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Indhold af en beredskabsplan
Nedenstående er eksempler på, hvad der kan indgå i en beredskabsplan, som skal anvendes i tilfælde 
af udbrud af Covid-19� 

Retningslinjer for håndtering af smittede personer eller personer, der har været i ”nær kontakt” 
med en smittet
Udarbejd konkrete anvisninger på, hvad der skal gøres, hvis én eller flere personer bliver smittet eller 
har været i ”nær kontakt” med en smittet person�

Anvisningerne kan fx indeholde følgende:

For smittede personer:
• At hjemsendelse/isolation skal gennemføres med det samme� Man må ikke have kontakt med andre, 

så der opstår risiko for smitteoverførelse�
• At der skal gennemføres en samtale fx pr� telefon, hvor man skal komme ind på hjemsendelse/isola-

tion, hygiejne og rengøring� Er det ikke muligt for personen at isolere sig derhjemme, kan man oplyse 
om, at den pågældende kommune kan kontaktes mhp� evt� at stille isolationsfaciliteter til rådighed� 
Desuden hvornår man må komme på arbejde igen� Har man haft symptomer, er man smittefri og 
kan ophæve selvisolationen 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet� Har man ikke haft symp-
tomer, er man smittefri og kan ophæve selvisolationen 7 dage efter, at man fik taget testen�

Nær kontakt med en smittet person
Man er nær kontakt, hvis man har været tæt på en smittet person i en af følgende perioder: 
• Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 

timer efter, at personens symptomer stoppede� 
•  Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter� 

Samtidig med at:
• Man bor sammen med en smittet person
• Man har haft direkte fysisk kontakt (f�eks� ved kram) med en smittet person, eller ubeskyttet 

og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f�eks� blevet hostet eller nyst på af en 
smittet person eller rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m�v�) 

• Man har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 2 meter (f�eks� ved 
samtale)� Vær særligt opmærksom på nedenstående situationer:

• Aktiviteter med kraftig udånding, f�eks� høj tale eller råb 
• Aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse
• Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation 

Kilde: Sundhedsstyrelsens retningslinje ”Til dig der er nær kontakt til en person der er smittet 
med ny Coronavirus”, hvor der kan læses mere om ”nære kontakter”�
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• Der skal tales med smittede personer om ”nære kontakter” på arbejdspladsen mhp�, at de også sen-
des hjem/isoleres m�v� Styrelsen for Patienssikkerhed (STPS) kontakter altid den smittede, men får ikke 
altid kontakt� STPS rådgiver den smittede om, hvordan man afgrænser ”nære kontakter” og hjælper 
også hermed, men det er frivilligt, om den smittede selv vil orientere sine nære kontakter og orientere 
virksomheden – eller om STPS skal gøre det� STPS kan kontaktes på telefonnr� 32 32 05 11�

For personer der har været i ”nær kontakt” med en smittet:
• At personer, der har været i ”nær kontakt” med en smittet person med eller uden symptomer (se 

ovenfor), skal opføre sig som om man er smittet og hjemsendes, testes og isoleres� 
• Man må ikke have kontakt med andre, fordi det senere kan vise sig, at man er smittet�
• Der skal gennemføres en samtale med personen� Udover hjemsendelse/isolation kan man komme 

ind på, at personen skal lade sig teste på 4� og 6� dagen for kontakt med en smittet, og at der skal 
være særlig opmærksomhed på hygiejne og rengøring� Det kan også være relevant fx at fortælle om, 
hvordan man bestiller en test, og hvornår man må komme på arbejde igen� Efter Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer må man først komme på arbejde igen, når testen taget på 6� dagen er negativ� 

• Der gælder særlige regler, hvis man har været i kontakt med en smittet med en virusvariant som fx 
B�1�1�7� 

Når arbejdsgiveren stiller bolig til rådighed:
• Sørger en arbejdsgiver for indkvartering af vandrende arbejdstagere, skal der være opmærksomhed 

på Sundhedsstyrelsens retningslinje ”Forebyggelse af smittespredning med ny Coronavirus i boliger 
for tilrejsende arbejdstagere”� Fx fremgår det her, at arbejdsgiveren skal sikre, at der er mulighed for 
selvisolation af den enkelte medarbejder�
Der kan evt� tages kontakt til den pågældende kommune, som kan henvise personer, som befinder 
sig i Danmark til de kommunale isolationsfaciliteter� Angiv evt� kontaktoplysninger til kommunen i 
beredskabsplanen�

Iværksættelse af rengøringstiltag
Iværksæt den nødvendige rengøring i forlængelse af smitteudbruddet� Udpeg evt� særlige områder og 
kontaktflader fx også kantine, skurvogne, biler m�m�
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Generel testning på byggepladsen
Ved smitteudbrud kan der være behov for en mobil testenhed� I så fald kan den pågældende region 
eller en privat udbyder kontaktes� Angiv evt� kontaktoplysninger i beredskabsplanen� Læs mere om dette 
i ”Retningslinjer for rekvirering af mobile enheder til større arbejdspladser”�

Vær opmærksom på, at arbejdsgiveren kan pålægge en medarbejder at blive testet for Covid-19� Læs 
mere om dette i ”Forebyg smitte fra Coronavirus på bygge- og anlægspladser og i private hjem”� 

Intern kommunikation
Angiv i beredskabsplanen hvem der skal informeres, og hvem der skal inddrages i koordinerende akti-
viteter som fx sikkerhedsmøder�
Sørg for god information til alle på byggepladsen� Vær særligt opmærksomme på dem, der har været 
”tættest” på smitten�

Kommuniker indholdet i beredskabsplanen
Sørg for at kommunikere indholdet i beredskabsplanen til ledelse og ansatte i virksomheden eller på 
bygge- eller anlægspladsen� Der kan fx udarbejdes information om, hvilken leder de skal kontakte samt 
retningslinjer i forhold til selvisolation�
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Når der er udbrud af covid-19 på  byggepladsen

NÅR DER ER UDBRUD AF COVID-19 PÅ  
BYGGEPLADSEN

Med udgangspunkt i beredskabsplanen iværksættes følgende:
• Informér den ansvarlige for beredskabsplanen om smitteudbruddet�
• Iværksæt handlinger overfor smittede personer og ”nære kontakter”� Husk at der skal være 

særlig opmærksomhed om boligforhold, hvis arbejdsgiveren stiller bolig til rådighed for de 
ansatte� 

• Iværksæt rengøringstiltag�
• Overvej om der skal iværksættes særlige initiativer ift� test på arbejdspladsen�
• Iværksæt kommunikation til alle�
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Se i øvrigt myndighedernes anbefalinger om forebyggelse af smitte med Corona-virus:
• coronasmitte�dk
• sst�dk\corona
• at�dk - forebyg coronasmitte på byggepladsen
• at�dk - få svar på spørgsmål om coronavirus

Yderligere information
• Om forebyggelse af smitte fra Coronavirus på bygge- og anlægspladser og ved arbejde i 

private hjem
• Om ”nære kontakter” på Sundhedsstyrelsen hjemmeside
• Om vandrende arbejdstagere på byggepladsen og risiko for smitte fra Coronavirus
• Om smittespredning med ny Coronavirus i boliger for tilrejsende arbejdstagere
• Om retningslinjer for rekvirering af mobile enheder til større arbejdspladser
• Om forebyggelse af Coronavirus i bygge- og anlægsbranchen

Arbejdsgiverne kan kontakte Erhvervsstyrelsens hotline for virksomheder: 72 20 00 34

Arbejdstilsynet har gennemset vejledningen og finder, at det indhold, herunder tekst og billeder, der 
knytter sig til arbejdsmiljøforhold, opfylder de krav, der følger af arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsy-
net har alene vurderet vejledningen, som de foreligger, og gør opmærksom på, at der kan være arbejds-
miljøproblemstillinger og –krav, der ikke er behandlet i vejledningen. Arbejdstilsynet har gennemgået 
vejledningen i overensstemmelse med regler og praksis pr. februar 2021.


