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Branchefællesskabet for arbejdsmiljø 
i Bygge & Anlæg

FAKTA OM

VANDRENDE ARBEJDSTAGERE PÅ BYGGEPLADSEN 
OG RISIKO FOR SMITTE FRA CORONAVIRUS
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For at forebygge spredning af coronavirus blev der i marts 2020 indført restriktioner på, hvem der må krydse de 
danske grænser. Personer der bor i et andet EU/EØS-land - også kaldet vandrende arbejdskraft - må gerne komme 
ind i Danmark for at arbejde. 

For at forebygge smitte fra coronavirus og for at skabe tryghed blandt ansatte på byggepladser, der beskæftiger 
vandrende arbejdskraft, kan nedenstående iværksættes.

Følg retningslinjerne i branchevejledningen ”Forebyg smitte fra Coronavirus på bygge- og an-
lægspladser og i private hjem”. 

Ift. vandrende arbejdskraft skal der være særlig opmærksomhed på følgende:

• At instruere i hvordan der skal arbejdes samtidig med, at risikoen for at smitte fra coronavirus begrænses. Vær 
særligt opmærksom på følgende:

• At indskærpe vigtigheden af at overholde retningslinjerne herunder fx krav om afstand og hygiejne på ar-
bejdspladsen - også under transport.

• At blive hjemme hvis man er syg eller har symptomer på Covid-19. 
• At være opmærksom på myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand, hygiejne m.m. i fritiden og i 

forbindelse med sygdom eller symptomer på Covid-19.
• At instruktionen er forstået. Gentag instruktionen om nødvendigt.

Branchevejledningen ”Forebyg smitte fra coronavirus på bygge- og anlægspladser og i private hjem” kan anvendes 
ved instruktion af de ansatte. Vejledningen er oversat til 6 sprog.  

• At holde personer/sjak sammen. Forsøg 
så vidt muligt at holde personer/sjak 
sammen for at mindske risikoen for 
spredning af evt. smitte. 

• At føre tilsyn med at retningslinjerne 
overholdes fx under runderinger. Gen-
tag om nødvendigt instruktionen.

Vandrende arbejdskraft dækker bl.a:
• Ansatte hos danske arbejdsgivere med bopæl i udlandet.
• Udstationerede som er anmeldt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere.

https://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona
https://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona
https://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona
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Arbejdstilsynet har gennemset vejledningen og finder, at det indhold, herunder tekst og billeder, der knyt-
ter sig til arbejdsmiljøforhold, opfylder de krav, der følger af arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har 
alene vurderet vejledningen, som de foreligger, og gør opmærksom på, at der kan være arbejdsmiljøpro-
blemstillinger og –krav, der ikke er behandlet i vejledningen. Arbejdstilsynet har gennemgået vejlednin-
gen i overensstemmelse med regler og praksis pr. 11. maj 2020.

Vandrende arbejdstagere på byggepladsen og risiko for smitte fra coronavirus
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Skab tryghed
Vær opmærksom på at skabe tryghed for alle på byggepladsen. Følgende kan medvirke til dette:
• Klare retningslinjer om hvordan coronavirus kan forebygges på byggepladsen.
• Tydelig information om iværksatte initiativer. 
• Inddragelse af de ansatte/arbejdsmiljøorganisationen i tilrettelæggelse af arbejdet.
• At invitere til at oplyse om eventuelle problemer eller bekymringer ift. de i foranstaltninger, som er iværksat for 

at undgå smitte fra coronavirus. Løs eventuelle problemer, juster retningslinjer om nødvendigt og informer om 
de iværksatte tiltag.

Bolig 
Hvis arbejdsgiveren sørger for indkvartering, skal der være opmærksomhed på myndighedernes krav til afstand og 
hygiejne, herunder høj rengøringsstandard og gode vaskefaciliteter.

Transport
Begræns samkørsel. Find transportmåder, hvor der kan holdes den nødvendige afstand. Hvis samkørsel er nødven-
dig, så overhold hygiejne- og rengøringsrådene.

BFA Bygge og Anlæg:
Forebyg smitte fra coronavirus på bygge- og anlægspladser og i private hjem (vejledning)
Forebyg smitte fra coronavirus i private hjem (faktaark)
Plakater om forebyggelse af coronavirus

Materialet kan hentes på www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona

Vejledninger kan hentes på engelsk, tysk, polsk, italiensk, rumænsk og litauisk på 
www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona-oversat

Myndighedernes anbefalinger om forebyggelse af smitte med Coronavirus:
• coronasmitte.dk
• sst.dk\corona
• at.dk

Boligforhold:
Tag over hovedet - De vigtigste regler om indkvartering i Danmark, mens du arbejder i byggeriet

https://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona
https://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona
https://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona
https://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona
https://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona-oversat
https://politi.dk/corona/
https://www.sst.dk/corona
http://at.dk
https://workplacedenmark.dk/media/8637/tag-over-hovedet-dansk-pdf.pdf

