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CORONAVIRUS BEREDSKAPSPLAN

Overordnet

Selskapets har etablert beredskapsgruppe for Corona-viruset.

Gruppens mandat er:

• Utforme og sikre tydelige råd og retningslinjer til konsernet for håndtering av situasjonen.

• Overvåke utviklingen og iverksette nødvendige tiltak for å begrense smitte og konsekvenser av dette.

• Samle informasjon om innvirkning pandemien har for egne ansatte og selskapenes evne til å håndtere sine leveranser.

❑ Egne undergrupper er etablert for fagområdene Kantine, renhold og eiendomsdrift

❑ Gruppen møtes regelmessig for statusoppdatering og beslutning av eventuelle nye tiltak

❑ Om situasjonen krever det, vil gruppene samles på kort varsel
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GJELDENDE PRIORITERINGER: 

Følgende gjelder fra mandag 27.september 2021: 

Alle sentrale bestemmelser og anbefalinger om avstand, antall deltakere, registrering av besøkende og 
munnbind opphører. Øverste leder lokalt kan gjøre vurderinger om å opprettholde eller innføre alle eller 
utvalgte tiltak basert på situasjonen lokalt. 

Innmelding av arbeidstakere i karantene/isolasjon opprettholdes som tidligere. 
Se oppdaterte retningslinjer for håndtering av mistenkte og bekreftede smittede i påfølgende sider. 

Anbefaling: 
1. Videreføring av økt renhold av kontaktflater og toalett ved egne kontor. 
2. Videreføring av god hånd og hostehygiene ved egne kontor. Herunder utplassering og bruk av antibac. 
3. Videreføring av tiltak i kantiner for å begrense smitte, herunder opprettholdelse av rengjøring av 

kontaktflater og skillevegger av «respatex» 
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Retningslinjer ved mistanke om smitte:

Dersom man har nyoppståtte luftveissymptomer skal man ikke møte på arbeid den aktuelle dagen. 
Trykk HER for å se detaljer om symptomer. (helsenorge.no)

Følgende framgangsmåte gjelder:

1. Arbeidstaker skal ikke møte på arbeidsplassen/må sendes hjem. 

2. Følg flytskjema «nyoppståtte luftfveissysmptomer». 

3. Informer beredskapsgruppen om hendelsen og status ved å fylle ut skjema og sende til hr@toma.no

4. Kontakt beredskapsgruppen ved behov for bistand på tg.beredskap@toma.no

5. Vurder:

• Behov for å sende informasjon til arbeidsplassen. Se «smittesporing på arbeidsplassen» 

• Bruk av hjemmekontor for de som har vært i kontakt med den som har symptomer.

• Om de som har vært i kontakt med den som har symptomer kan/bør gjøre andre oppgaver som et «føre var» 

prinsipp. 

• Å informere kunde.

https://www.helsenorge.no/koronavirus/testing-og-symptomer/
mailto:hr@toma.no
mailto:t.beredskap@toma.no
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Coronavirus – Retningslinjer ved bekreftet smitte hos arbeidstaker 

Dersom arbeidsgiver får melding om arbeidstaker som er bekreftet smittet gjelder følgende:

Ved bekreftet smitte: 

1. Arbeidstaker skal i Isolasjon – følg «Flytskjema ved bekreftet smitte» 

2. Informer beredskapsgruppen om hendelsen ved å sende fylle ut skjema «Innmelding av ansatt i karantene» mail til 

hr@toma.no

3. Dersom vedkommende har vært på arbeidsplassen i smitteførende periode skal «varsel om smitte på 

arbeidsplassen» sendes ut. 

4. Vurder om smitterenhold må utøves ved kontoret. 

5. Kontakt beredskapsgruppen ved behov for bistand på tg.beredskap@toma.no

mailto:hr@toma.no
mailto:t.beredskap@toma.no
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Smittesporing på arbeidsplassen 

Smittesporing er viktig for å finne de som kan ha blitt utsatt for smittet med covid-19. Rask og effektiv smittesporing vil stoppe 
videre spredning av viruset. Arbeidsgiver må derfor varsle personer som har vært i kontakt med tilfellet (personen som er 
smittet med covid-19) i perioden vedkommende har vært smittsom.

Dette regnes som tilfellets smittsomme periode:
• To døgn (48 timer) før tilfelle fikk sine første symptomer.
• To døgn (48 timer) før prøven ble tatt dersom tilfellet ikke har symptomer.

Disse må du varsle
Personer som har arbeidet innenfor samme avdeling, deltatt på samme arrangement med tilfellet i dets smittsomme periode. 
Personene skal informeres om at de kan ha vært utsatt for smitte og oppfordres til å teste seg dersom de utvikler symptomer. 

Benytt «Mal for varsling – nærkontakt»
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Mal for varsling på arbeidsplassen. 

Eksempel på tekst som kan sendes ses under. 
Klipp ut og lim inn. Husk å fyll ut data der det er merket «GULT». 
Kontroller gjerne at linken til FHI nederst virker ved utsendt SMS/mail» 

Du kan ha vært utsatt for smitte med covid-19 på din arbeidsplass «fyll ut sted og dato/periode» Du trenger 
ikke å være i karantene, men følg med på egne symptomer. Test deg om du får symptomer på luftveisinfeksjon 
som sår hals, tett nese, snørr, feber, vondt i kroppen eller tung pust og hold deg hjemme inntil negativt svar 
foreligger. Dette gjelder uansett om du kun har milde symptomer og om du er vaksinert eller ikke.  
Se FHI sin side «Nærkontakter og isolering» for mer info. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-isolering/?term=&h=1
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Viktige kontaktopplysninger: 

Konsernets beredskapsgruppe i følge med coronaviruset: 

Elin Storsæt– HR konsulent
Telefon: 96627764

Sissel Breimo– Leder faggruppe renholdstjenester
Telefon: 91112720 

Dag Jonny Martinsen– Kvalitet og innkjøpssjef
Telefon: 95899231

Øystein Berntsen – Leder faggruppe kantine
Telefon: 98289709 

Thor Arne Adiego – KHMS leder 
Telefon: 94847454 

Generell henvendelse til beredskapsgruppen: tg.beredskap@toma.no

mailto:tg.beredskap@toma.no
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kantinetjenester
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FOREBYGGENDE TILTAK I KANTINE
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Gjeldende kantinehygiene 

1. Benytt kun microfiberkluter og bytt disse hyppig på kjøkken - heller for ofte enn for sjeldent  

2. Vaske alle berøringsoverflater med ren microfiberklut hver halvtime (dørhåndtak, kaffemaskin, kassesystem, knapper 
i kantinen o.l.) 

3. Desinfisere benker og overflater i kantine og kjøkken hver dag

4. Kjøkkenpersonalet må påse at alle gjester opptrer på en hygienisk god måte når de oppholder seg i kantinen

5. Det skal være dispensere med desinfiserende middel – plassert ved inngangen til kantinen
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Gjeldende personlig hygiene

• God håndhygiene er like viktig som før – husk håndvask ved bytte av hver operasjon. Følg oppsatt håndvask prosedyre 
– neste side. 

• Følg alle punkter i IK-mat systemet, spesielt kapittel 16 under dokumenter, personlig hygiene

• Følg også anbefalingene fra Toma sine «Vaner som forebygger smitte» 

• Tilstrebe minst mulig berøring av eget ansikt

• Benytt engangshansker der det er naturlig – men husk også å bytte disse ved hver operasjon 
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Retningslinjer ved smitte av gjester i kantine

Dersom Toma får melding om en gjest som er smittet gjelder følgende:

• Det sendes ut denne meldingen til dine kontaktpersoner av kundene våre, og til våre egne ansatte:
Du kan ha vært utsatt for smitte med covid-19 på din kantine «fyll ut sted og dato/periode» Du trenger ikke å være 
i karantene, men følg med på egne symptomer. Test deg om du får symptomer på luftveisinfeksjon som sår hals, 
tett nese, snørr, feber, vondt i kroppen eller tung pust og hold deg hjemme inntil negativt svar foreligger. Dette 
gjelder uansett om du kun har milde symptomer og om du er vaksinert eller ikke.

• Det vurderes at det ikke er nødvendig med ekstra renhold utover allerede beskrevet rutiner, om en gjest har fått 
påvist smitte.
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Eskalerende smitteverntiltak i kantine:

Dersom situasjonen krever det kan man eskalere smitteverntiltakene i kantinen. 
Tiltakene kan utløses ved forskrift av enkeltkommuner, av kantineleder eller av kunde. 

FØLGENDE TILTAK KAN BENYTTES FOR Å INNSKJERPE SMITTEVERN VED KANTINER:

1. Munnbind skal benyttes av alle arbeidstakere i kantinen når man er i samvirke med gjester og kollegaer. 
2. Alle gjester skal benytte munnbind i alle situasjoner man ikke sitter ved et bord. (Kø, forsyning i buffet, henting av kaffe, drikke 

og innlevering av oppvask)
3. Gjester som ikke etterlever krav om munnbind bortvises (dialog med kunde og gjest er viktig her)
4. Vurder mulighet for bordservering eller gå bort fra buffet og sitteplasser i kantine, tilby kun grab`n go.
5. Ommøbler kantinen og fjerne bord/stoler for å minimere antall gjester samlet til enhver tid 
6. Om nødvendig - tildele «spisetid» for forskjellige gjester, da for å fordele massen med mennesker som kommer til enhver tid 
7. Om nødvendig - utvide åpningstider i kantinen for å tilrettelegge for overnevnte momenter

Dette krever tydelig og god dialog med kunde og gjester. Drifter er ansvarlig for å opprettholde denne forskriften. 



HUSKELISTE VED STENGING AV KANTINE
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Huskeliste ved stenging av kantine

1. Frys ned alle varer som er egnet for dette (f. eks. pålegg, melk, juice, frukt, blancherte grønnsaker, ost osv.) 

2. Omplassering av varer til andre kantiner der det er mulig i samråd med nærmeste leder

3. Kontakt leverandører for avbestilling av varer – husk særlig de faste leveringene (brød o.l.)

4. Utfør varetelling på varer som må kastes for å kartlegge verdi på tap

5. Før du slukker lyset og går – pass på å kaste alt avfall

6. Heng opp plakat om stengning på døren inn til kantinen



Beredskapsplan 
Renholdstjenester
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SJEKKLISTE TIL LEDERE RENHOLD
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1. Skaff oversikt over personellet ditt. Er det noen som må være hjemme med barn? Er noen i karantene? Er noen syke? Prøv å forutse arbeidsstokken 
i nærmeste fremtid.

2. Dersom barnehager/skoler stenger ned, vurder om de som er hjemme med barn kan arbeide på ettermiddag i stedet? Gå i dialog med den enkelte 
dersom dette er et alternativ for kunden. 

3. Vurder endringer av arbeidstid for å minske risikoen på stedet. Kan arbeidstiden endres til andre tidspunkter hvor det er færre mennesker til stede, 
f.eks. senere på dagen eller helg?

4. Opplyse kunde om tiltak som endrer de vanlige rutinene.

5. Sørg for at de ansatte har nok arbeidstøy til at de kan skifte daglig eller ved behov.

6. Vurder om det trengs opplæring av ekstra vikarer, eller eventuelt om det trengs stedlig opplæring av flere renholdere hos sårbare kunder. Vurder 
også å skaffe adgangskort til potensielle vikarer hos kunder med adgangskontroll.

Bemanning
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• Kvalitetssjekk at de ansatte har fått informasjon om, og forstått følgende:
• Hender må vaskes grundig og ofte med såpe og vann. Antibac er kun en nødløsning når såpe/vann ikke er tilgjengelig. Vi forbeholder også bruk av 

antibac til de situasjonene der det ikke finnes andre løsninger, da det er lite antibac i markedet nå. (Ved bruk av antibac må det brukes tilstrekkelig 
mengde, slik at hendene ikke tørker før etter 20-30 sekunder.)

• Alle renholderne må ha fokus på renhold av kontaktpunkter. De må vite hva kontaktpunkter er, og at de renholdes best med fuktig mikrofiberklut. 
Kluten må skiftes ofte.

• Renholderne bør bytte arbeidstøy daglig.
• Vurder å bruke hansker mest mulig, men også å skifte hansker ofte. Ved hanskeskift skal hendene vaskes.
• Ved behov for smitterenhold skal dette kun utføres av personell med kurs i smitterenhold, eller sammen med en person med kurs i smitterenhold 

og som ansvarlig for renholdet. Det må også benyttes riktig beskyttelsesutstyr. 
• Ved henvendelser direkte fra kunde om ekstra oppgaver eller økte frekvenser, så henvises kunden til driftsleder for bestilling av ekstra tjenester.
• Vurder informasjon eller opplæring av renholdere, men unngå å samle for mange renholdere på ett sted.
• Personalansvarlige ledere plikter å påse at medarbeiderne jobber trygt, og å sette seg inn i og følge de rutiner for smittevern som er beskrevet i 

denne planen.

God informasjon er sentralt for å sikre godt smittevern i alle ledd. Personalansvarlige ledere har det overordnede ansvaret for det holdningsskapende 
arbeidet innen smittevern. Målet er å sikre en felles forståelse for- og etterlevelse av smittevernsrutinene. Det skal derfor jobbes aktivt for å skape et 
trygt arbeidsmiljø.

Informasjon/opplæring av ansatte
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• Bestill inn utstyr til smitterenhold og beskyttelse slik som:
- Desinfeksjonsmiddel (antibac e.l.)
- LifeClean eller Virkon
- Smittefrakker eller hvite engangsdresser
- Hansker (helst nitrile)
- Munnbind/åndedrettsvern
- Engangshetter

• Vurder å gå til anskaffelse av foggermaskin (f.eks Barrier Tech) til bruk av desinfisering, samt sette seg godt inn i bruk av en slik maskin.

• Sørg for å bestille inn nok forbruksvarer som håndsåpe, toalettpapir og håndklepapir. Ta kontakt med kunden med forespørsel om lager der vi 
bestiller for kunden.

• Sørg for at det er tilstrekkelig med renholdsmidler, avfallsposer og gjennomsiktige avfallssekker bestilt inn.

• Bestill inn ekstra kluter og eventuelt mopper til renholderne, slik at de kan skifte kluter hyppigere under renhold.

Utstyr
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• Spesifikke smittevernstiltak rettet mot kunder/lokasjoner er tiltak som sikrer at renholdet er godt nok til å redusere risiko for smittespredning. Det 
skal utføres renhold avhengig av lokal smittesituasjon. Sammen med kunde skal det avtales behov for smitterenhold og ekstra tiltak. Det er viktig 
med løpende dialog med kunden, slik at tiltakene tilpasses behov. Det er også viktig å være tydelig på at sikkerheten til Toma sine renholdere er 
viktig, og at man sammen med kunden finner gode løsninger. 

• Om vi har kapasitet til det, kan vi selge inn hyppigere renhold av for eksempel kontaktpunkter, sanitærrom eller fellesområder?

• Hvis vi får kapasitetsproblemer på grunn av mye fravær hos oss, så må vi informere kunder om mulige konsekvenser. Les egen veileder om 
alternativ renholdsplan.

Kunder
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• Sikkerheten til våre renholdere er viktigst. Sørg for at de er utrustet med tilstrekkelig kunnskap og riktig materiell for oppgaven!

• Dersom vi mangler personell med opplæring i smitterenhold eller mangler beskyttelsesutstyr, utføres heller ikke smittevask.

• Det skal ikke rengjøres på bygg/hos kunde hvor det er påvist smitte før det er utført smittevask eller bygget er sikret for smittefare.

• Den/de smittede må ha vært ute av rommet/bygget minimum 30 minutter før vi utfører smittevask.

Avslutningsvis



ALTERNATIV RENHOLDSPLAN
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Alternativ renholdsplan
Nivå 4

Pandemi - mangler personell.

Renhold kun i trafikkerte fellesområder.

Nivå 3

Minimumsbemanning.

Kontor, møterom, treningsrom og dusjanlegg utgår. Vurder å stenge 
øvrige områder for å rengjøre mer kritiske områder.

Nivå 2

Deler av renholdspersonell mangler.

Kontorenhold og trimsal utgår. Vurdere å stenge møterom, enkelte

dusjanlegg.

Nivå 1

Økt fokus på berøringspunkt/kontaktflater. Økt bemanning eller 
frekvens ved forespørsel fra kunde. 
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Nivå 1 – Prioriterte renholdsområder/fokus på områder hvor folk ferdes
NB! Fokus på berøringspunkter/kontaktflater innenfor ordinær frekvens. Økt renholdsfrekvens på høytrafikkerte områder dersom 
kunden ber om det. Dette forutsetter at man klarer å sette inn flere ressurser, eventuelt omdisponere annet personell internt.

1. Fellesområder: Ekstra fokus på berøringspunkter/kontaktflater. 

2. Inng.parti: Ekstra fokus på berøringspunkter/kontaktflater. Renhold av gulv følger normal plan.

3. Sanitære rom/garderober: Grundig renhold av berøringspunkter/kontaktflater.

4. Dusjanlegg: Grundig vask av berøringspunkter/kontaktflater. Skumlegg ofte der vi har mulighet.

5. Treningssaler: Avklar med kunde om mulig å stenge. 

6. Kantine: Økt fokus på berøringspunkter/kontaktflater. Gulvrenhold rengjøres ihht plan. Se forøvrig egne retningslinjer utarbeidet av Faggruppen Kantine.

7. Småkjøkken: Økt fokus på berøringspunkter/kontaktflater. Renhold av gulv følger plan.

8. Møterom: Økt fokus på berøringspunkter/kontaktflater.

9. Dører inn til kontorfløyer: Økt fokus på berøringspunkter/kontaktflater.

10. Trapper: Gelender i trapper rengjøres grundig med fuktig mikroklut. Trappetrinn rengjøres ihht plan.

11. Heiser: Berøringspunkter/kontaktflater rengjøres grundig. Gulvet i heis rengjøres ihht plan.

12. Kontorrenhold: Renhold går som normalt.

13. Kluter byttes ofte.

14. Hansker må byttes ofte. Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann.
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Nivå 2 – Prioriterte renholdsområder – fokus på områder hvor folk ferdes
NB! Fokus på berøringspunkter/kontaktflater. Dersom deler av renholdspersonellet er syke og vi mangler personell, må vi gå over til 
alternativ plan for prioriterte renholdsområder. Informer og snakk med kunde ang redusert renhold av enkelte områder.

1. Fellesområder:  Ekstra fokus på berøringspunkter/kontaktflater. 

2. Inngangsparti:  Ekstra fokus på berøringspunkter/kontaktflater. Renhold av gulv følger plan.

3. Sanitære rom/garderober: Grundig renhold av berøringspunkter/kontaktflater. Renhold av gulv følger plan.

4. Dusjanlegg: Stenge enkelte dusjer slik at rengjøringspersonell frigis tid til å prioritere andre kritiske områder. Grundig vask av 
berøringspunkter/kontaktflater.

5. Treningssaler: Renhold utgår. Renholder omdisponeres til andre prioriterte områder.

6. Kantine: Økt fokus på berøringspunkter/kontaktflater. Gulvrenhold rengjøres ihht plan. Se for øvrig egne retningslinjer utarbeidet av Faggruppen 
Kantine.

7. Småkjøkken: Økt fokus på berøringspunkter/kontaktflater. Renhold av gulv følger plan.

8. Møterom: Økt fokus på berøringspunkter/kontaktflater. Vurder i samråd med kunde om det er mulig å stenge møterom da renholdere må 
omdisponeres til kritiske områder.

9. Dører inn til kontorfløyer: Økt fokus på berøringspunkter/kontaktflater.

10. Trapper: Gelender i trapper rengjøres grundig med fuktig mikroklut. Trappetrinn rengjøres ihht plan. Hør med kunde om enkelte trappeløp kan 
holdes stengt.

11. Heiser: Berøringspunkter/kontaktflater rengjøres grundig. Gulvet i heis rengjøres ihht plan.

12. Generelt kontorrenhold: Utgår – bruker av kontoret må rengjøre sitt kontor selv.
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Nivå 3 – Prioriterte renholdsområder – fokus på områder hvor folk ferdes
Fokus på berøringspunkter/kontaktflater. Minimumsbemanning – store deler av bemanningen på renhold er borte og omdisponering 
av ressurser er vanskelig.

1. Fellesområder: Ekstra fokus på berøringspunkter/kontaktflater. 

2. Inngangsparti: Grundig rengjøring av berøringspunkter/kontaktflater. 

3. Sanitære rom/garderober: Stenge flere toalett/garderober. Utfør renhold av de åpne sanitære fasiliteter, med grundig renhold av berøringspunkter/kontaktflater.

4. Dusjanlegg: Stenges og det gis ikke tilbud til de ansatte om å kunne dusje på jobb. Renhold utføres ikke da ressurser er omdisponert.

5. Treningssaler: Stenges og det gis ikke tilbud til de ansatte om å kunne trene på jobb. Renhold utføres ikke da ressurs er omdisponert.

6. Kantine: Grundig rengjøring av bord og stoler med fokus på berøringspunkter/kontaktflater. Gulvrenhold rengjøres ihht plan. Se forøvrig egne retningslinjer 
utarbeidet av Faggruppen Kantine.

7. Småkjøkken: Grundig rengjøring av berøringspunkter/kontaktflater. Vurder sammen med kunde om å stenge småkjøkken.

8. Møterom: Bør stenges. Renhold utgår. Oppfordre kundene til Skypemøter.

9. Dører inn til kontorfløyer: Økt fokus på berøringspunkter/kontaktflater. La dør stå åpen om mulig slik at bruker ikke berører dør.

10. Trapper: Stenge flere trappeløp om ikke kritisk nødvendig å holdes åpen. Gelender i trapper som er åpen rengjøres grundig med fuktig mikroklut. Trappetrinn 
rengjøres ihht plan.

11. Heiser: Berøringspunkter/kontaktflater rengjøres grundig. Gulvet i heis rengjøres ihht plan.

12. Kontorrenhold: Renhold utgår. Bruker må eventuelt rengjøre selv.

13. Kluter byttes ofte.

14. Hansker må byttes ofte. Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann.
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Nivå 4 – Prioriterte renholdsområder
NB! Fokus på berøringspunkter/kontaktflater – desinfiser berøringspunkter om mulig.

PANDEMI

1. Fellesområder: Økt fokus på berøringspunkter/kontaktflater. 
Flekkdesinfisering av berøringspunkter om desinfeksjonsmiddel er mulig å skaffe/om vi har tilgjengelig.

2. Toalett: Toalett som ikke er stengt rengjøres grundig. Ha fokus på berøringspunkt/kontaktflater.

3.   Kluter byttes ofte

4. Hansker må byttes ofte. Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann.

5. Prioritering av kunder ved lav bemanning: Sykehus, sykehjem, legesenter, tannleger, matbutikker, apotek og andre kunder som er kritisk for 
samfunnet (se Helsedirektoratets 15 definerte funksjoner).
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• Såpe og vann er beste renholdsmetode for hender.

• Plakat for håndvask finnes på Folkehelseinstituttets 
hjemmesider,  www.fhi.no (søk plakat håndvask). Denne 
plakaten skal henges opp på alle toalett i egne lokaler.

• Økt fokus på berøringspunkt/kontaktflater. Renhold av 
toalett i egne lokaler daglig og berøringspunkt/kontaktflater 
to ganger pr dag.

• Begrens bruk av desinfiserende midler
- Såpe og vann er det viktigste og beste.
- Mangel på desinfiserende midler, brukes kun hvis 

såpe og vann ikke er tilgjengelig.

Håndvask og hostehygiene
Fremdeles er det god hånd- og hostehygiene som gjelder

http://www.fhi.no/
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Beredskapsplan drift for operativt personell innenfor eiendomsdrift

Nivå 3: 
Mangel på fagkompetanse eller personell

Nivå 2: 
Overkapasitet av personell

Nivå 1: 
Karlegging av personell
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Nivå 1:  Kartlegging av personell

• Ukentlig statusmøte.

• Alle ledere som har endring av kunde- eller bemanningssituasjonen fra uken før har møteplikt på ukentlig statusmøte.

• Kartlegging tilgjengelige ressurser

• Avdekke om selskapene riktig tilgjengelige ressurser
→ Evt. gjøre omdisponering mellom avdelinger/selskaper ved behov.
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Nivå 2:  Overkapasitet av personell

• Omdisponere personell til andre avdelinger innenfor tjenesteområdet

• Selge inn tjenester som kan utføres når lokaler er stengt ned.

• Tidlig oppstart av sesongtjenester(vår).

• Vurdere om personell kan utføre oppgaver på andre tjenesteområder i Toma.

• Permittering av ansatte
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Nivå 3:  Mangel på fagkompetanse og/eller personell

• Kartlegge om det finnes kompetanse og ressurser hos andre selskaper i Toma.

• Kartlegge om det finnes kompetanse og ressurser hos underleverandører til Toma.

• Omdisponere personell mellom avdelingene ifht kundeprioriteringer i følgende rekkefølge:

• Liv og helse

• Samfunnskritiske forhold

• Kontraktsmessige forhold

• Virksomhetskritiske forhold
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Beredskapsplan ledelse og adm. innenfor eiendomsdrift 

Nivå 2: 
Mangel på ledere/adm personell

Nivå 1: 
Karlegging av ledere/adm
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Nivå 1:  Kartlegging av ledere /administrasjon

• Ukentlig statusmøte.

• Kartlegging av tilgjengelige leder/adm. ressurser :
• Fysisk på arbeid
• Hjemmekontor
• I karantene, men frisk
• Hjemme pga. barn
• Hjemme, egen eller barns sykdom

• Vurdere muligheten for å utføre leder/adm. oppgaver ut fra kriteriene ovenfor.
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Nivå 2: Mangel på ledere/administrasjon

• Kartlegge konsekvensene av manglende ressurser

• Overføre oppgaver til vedkommende sin leder

• Omdisponere arbeidsoppgaver til andre ledere ved mangel på kapasitet på nærmeste leder

• Punkter over utføres av ledergruppen i selskapene

• Prioritering av lederoppgaver
• Oppfølging HMS og personell
• Overholde tidsfrister satt av Toma, f.eks. faktura grunnlag , timelister, kundefordringer, godkjenning innkommende faktura osv.
• Oppfølging av kunder


