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KORONA

I anledning Korona virus epidemien så er GK sin Beredskapsgruppe aktivert. GK følger forløpende
med på Helsemyndighetenens pålegg, råd og veiledning og følgjer lojalt opp om disse for egen
virksomhet og ansatte.
Vi gjennomfører som et generelt punkt i vårt styringssystem en «Sikker jobb analyse» i anledning
våre oppdrag. I den aktuelle situasjon så vurderer vi om, og hvordan, vi kan gjennomføre det enkelte
konkrete oppdrag på en trygg og forsvarlig måte, for våre ansatte, og for våre kunder og
samarbeidspartnere.
Vi forsikrer gjennom dette at vi stiller med symptomfrie ansatte på våre oppdrag. Ansatte med
symptomer, eller som er satt i karantene av helsemyndighetene, møter ikke på arbeid. Dette i tråd
med helsemyndighetenes anbefaling. Oppdrag som kan utføres og følges opp digitalt, og uten fysisk
oppmøte, gjennomføres som normalt. For å bidra til å dempe det generelle smittepresset så
gjennomføres alle møter, interne som eksterne, vha digitale samhandlingsplattformer som Teams,
Skype, tlf. o.l. Alle ansatte i GK som kan utføre sitt arbeide fra hjemmekontor er henvist til dette som
et ledd i den generelle dempingen av smittepresset. Våre teknikere og andre som er ute på
anlegg/bygg er utstyrt med veiledning i adferd og opptreden for å redusere smitterisiko.
Avhengig av omfanget av epidemien, og varigheten på denne, vil GK kunne få leveranseutfordringer
med forsinkelser til følge. Dette vil vi i så fall varsle konkret i det enkelte oppdrag som rammes. I en
eventuell situasjon at GK må prioritere oppdrag, så vil oppdrag for samfunnskritiske virksomheter gis
prioritet. Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap definerer samfunnskritiske virksomheter.
Oppdrag GK jobber på, hvor vår oppdragsgiver innfører oppdragsspesifikke retningslinjer, vil GK
innordne seg.
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