Smitteverntiltak for Norsk barnebokinstitutt
Norsk barnebokinstitutt forholder seg til de regler og retningslinjer som gis av regjering og
helsemyndigheter til enhver tid. Planen over tiltak oppdateres dermed fortløpende. Den baserer seg
også på Arbeidstilsynets råd for arbeidsmiljø under pandemien
Planen er laget av ledergruppa i samarbeid med verneombud.

Fra 11. juni 2020 og inntil videre:
Arbeidsmiljø:
Ansatte oppfordres til å komme tilbake på kontoret forutsatt at de kan komme seg til og
fra på en trygg måte. Det er fortsatt anbefalt å begrense bruk av kollektivtransport, og
særlig holde seg unna rushtidene. Instituttet legger derfor til rette for fleksible
arbeidstider for ansatte som er avhengige av å reise kollektivt og som har mulighet til å
arbeide utenom normal arbeidstid.
Ansatte i risikogrupper anbefales å jobbe hjemmefra.
Det er viktig at man holder seg hjemme hvis man føler seg syk.
Dersom man får symptomer på covid-19 mens man er på jobb, skal man umiddelbart
reise hjem. Man bør unngå å reise med kollektivtransport, hvis dette ikke kan unngås
skal den syke bruke munnbind. Det finnes munnbind hos administrasjonsleder til bruk
under slike forhold.
Den som er blitt syk anmodes om å informere administrasjonsleder om symptomer,
hvem på arbeidsplassen man evt. har hatt kontakt med, og om hvilke flater og områder
som evt. bør desinfiseres.
Man skal holde 1 meter avstand til andre gjennom hele arbeidsdagen.
Arbeidstilsynet anbefaler å åpne vinduene på kontorene og lufte regelmessig om mulig,
og å holde dørene lukket for å minske smitterisikoen.

God håndhygiene er avgjørende for å hindre smitte, og det er satt ut
hånddesinfeksjonsmidler ved inngangen, på lesesalen og på kjøkkenet, i tillegg til
håndsåpe på kjøkkenet og toalettene. Overflatedesinfeksjon vil finnes på kjøkkenet.
Kjøkkenet: Bare en person om gangen kan være inne på kjøkkenet. Man skal desinfisere
hendene eller vaske med såpe før og etter betjening av kaffetrakter, oppvaskmaskin,
vannkoker mv. Det ligger også engangshansker tilgjengelig på kjøkkenet. Man skal
benytte engangshansker ved tømming av oppvaskmaskinen.

Husk god «hostehygiene»: host i armkroken, eller i papirlommetørkle som kastes
etterpå.
Det er NB Drift/Entra som har ansvar for rengjøring av lokalene.

Møter: Fysiske møter kan finne sted dersom deltakerne kan reise til og fra på en trygg
måte og holde god avstand under møtet, for eksempel vil det være mulig med fire
deltakere på Ruffen. Ved fysiske møter skal det dokumenteres hvem som er til stede, for
evt. senere smittesporing. Det innebærer at møtene skal legges inn i felleskalenderen,
med navn på alle deltakerne.
Lunsj: Tidspunkt for lunsj deles opp dersom det er mange på kontorene, slik at man kan
sitte i sofaområdet med nok avstand.

Fra 1. august:
Lesesalen og øvrige lokaler gjenåpner for studenter og gjester den 1. august.

Undervisning og veiledning:
Det planlegges for normal oppstart av undervisning/veiledning, også med fysisk oppmøte, fra
august 2020.

Arrangementer:
Det planlegges for gjennomføring av arrangementer med fysisk oppmøte høsten 2020. Det vil
bli utarbeidet egne smitteverntiltak for arrangementer. Vi vil i større grad strømme egne
arrangementer.

