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DITT HEM ÄR MIN ARBETSPLATS 
- HANTERING AV COVID-19 VID BYGGPROJEKT  

  

Ditt hem är vår arbetsplats. Därför vill vi med detta dokument försäkra dig om 
att vi gör vårt yttersta för att hålla ditt hem och vår arbetsplats säker och 
minimera smittspridningen av COVID-19. En hög medvetenhet och noggrann 
försiktighet gäller i allt vi gör. 
 
 

• Vi är friska när vi jobbar. Har vi minsta symtom av förkylning stannar vi hemma. Vi 
följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer www.folkhalsomyndigheten.se och vi är 
tacksamma om även du som uppdragsgivare gör det.  
 

• God handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning. 
Därför är det viktigt att vi under entreprenaden kontinuerligt tvättar och/eller spritar 
händerna.  
 

• Att prioritera e-handel och leverans av byggmaterial är ett viktigt sätt för oss att 
minska risken för smittspridning. Detta möjliggör också ökad effektivitet och smidighet i 
entreprenaden.  

 
• Vi arbetar tillsammans med Beijer Byggmaterial som partner för vårt material. Beijer 
har Sveriges största lager av byggmaterial, arbetar aktivt med att säkra upp leveranser 
och har över 150 kranbilar som står redo att leverera direkt på plats. Beijer arbetar med 
smittsäkrade servicebilar, desinficerar utsatta delar regelbundet, rengör verktyg och 
använder handsprit. På så sätt förenklar det vårt arbete och vi kan så långt som möjligt få 
materielleverans på ett säkert sätt. 
  
• Så många arbetsmoment som är möjliga inom projektets ramar kommer att förläggas 

utomhus.  
  

• Entreprenaden kan bli försenad vid misstanke om Covid-19. Om vi som hantverkare 
behöver vara hemma på grund av misstänkt sjukdom ber vi om respekt för detta beslut 
eftersom det är i såväl ditt, vårt som samhällets intresse.   
 
Slutligen, vi är glada och stolta över att som hantverkare kunna vara med och förbättra 
ditt hem. Tack för förtroendet att vi får ha vår arbetsplats i ditt hem!  
 

  


