
Husregler i Koronatid

Overordnede styringer 

• Ingen med symptomer på akutte luftveisinfeksjoner (ansatte, besøkende) skal gå 
inn på rådhuset. 

• Det oppfordres fremdeles til å benytte hjemmekontor. 

• Maks 150 ansatte på jobb i rådhuset. Maks halvparten av de ansatte i hver 
avdeling skal være på jobb samtidig.

• Leder skal ha oversikt over hvem som er på jobb til enhver tid. Faste ansatte 
grupper skal være på jobb hele uken. Liste over medarbeidere på rådhuset skal 
utarbeides hver uke og skal oppbevares i 14 dager. 

• De ansatte skal benytte fast plass. Arbeidsplassen skal merkes med navn. Det 
skal være min. 1 meter avstand mellom arbeidsplassene. 

• Ansatte som får luftveissymptomer/symptomer i arbeidstida skal forlate rådhuset.

Øvrige møterom: 

• Bystyresalen/formannskapssalen skal være forbeholdt kriseledelsen og politiske møter 
som utvalgsmøter og rådsmøter. 

• Nasjonale regler for gruppestørrelser skal overholdes. Antallet deltakere på 
møterommene avhenger av at man kan opprettholde 1 m avstand. 

• Møteleder/arrangør skal i inntil 14 dager etter fysiske møter holde oversikt over 
møtedeltakere, jf. ev. smittesporing. 

• Politikere kan benytte møterommet i 4. etg (politikermøterommet) i tillegg til møtesentret. 

• Kort og kode på alle inngangsdørene, bortsett fra inngangen ved Torvgt. hvor det ikke 
er kode mellom kl. 07.30-16.00. 

• Ingen eksterne skal i utgangspunktet opp i etasjene. Møterommene i møtesenteret  
skal brukes ved møter med eksterne deltakere.

Generelle smittevernrutiner ansatte 

• De nasjonale smittevernreglene skal følges til enhver tid i rådhuset, 
herunder de generelle hygienetiltakene (håndvask før og etter å ha vært i 
kantina/tekjøkken, hoste- og nysehygiene), samt holde 1 m avstand på alle 
møterom, arbeidsplass, pauseplasser etc.  

• Alle ansatte, samt alle gruppeledere i de politiske partiene må sette seg 
inn i smittevernrutinene. 

• Fysiske møter bør unngås. 

• Brukerne/ansatte må ta ansvar for renhold, samt rydde opp etter seg. 

• Arbeidsplass (armlener og bord) skal vaskes etter bruk av de ansatte med 
desinfeksjonsmiddel. 

• Maks 2 personer i heisen, 1 person i heisen ved kongens gate.

Møterom i 1. etasje

• Møteleder/arrangør skal tørke av 
bord og armlener etter bruk på 
møterommene. Informasjon om 
dette må være tilgjengelig på 
møterommene. 

• Alle møterom skal utstyres med sprit, 
kluter og engangshansker samt 
plakat med beskrivelse om hva som 
skal vaskes før og etter møtene.

• Besøkende skal informeres om 
hvor de kan vaske hender når de 
kommer inn i rådhuset.

Kantina / tekjøkken 

• Gruppevis bruk av kantina. 

• Mellom kl. 10.30-11.30 er kantina forbeholdt 1., 2. og 5. etasje.

• Mellom kl. 11.30-12.30 er kantina forbeholdt 3., 4. etasje, samt politikere. 

• Det skal ikke være mer enn 50 personer i kantina, i tillegg til kantinepersonell. 

• Desinfeksjonsmiddel skal være tilgjengelig ved inngangene inkl. heisene eller stå sentralt 
i kantina slik at de ansatte kan vaske hendene når de kommer og forlater kantina.

Servicetorget 

• Maks 3-5 besøkende inne samtidig. 

• Besøkende skal registreres inn på onVisit maskinen. 

• Ingen eksterne skal i utgangspunktet opp i etasjene.  
Møterommene i møtesenteret skal brukes ved møter med eksterne. 

Hold avstand! Rene hender!


