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SMITTEVERNTILTAK VED TOTALREHABILITERING AV BADEROM UNDER
COVID-19 UTBRUDDET - PRESISERING AV TILTAK
Viser til møte 10.09.20 mellom representanter fra Selvaag Prosjekt (entreprenør), styret i
Smalvollskogen borettslag og Bydel Alna vedrørende konkretisering knyttet til tiltak
borettslaget må iverksette for å ivareta smittevern under forestående baderomsrehabilitering.
Det vises også til brev av 28.08.20 (ref. 202000843-3) med bydelens vurdering av
smitteverntiltak.
Det ble i møtet diskutert smitteverntiltak spesielt knyttet til bruk av boenhet under pågående
rehabilitering dersom beboer er i myndighetspålagt karantene.
Selvaag prosjekt og borettslaget har gitt innspill til bydelen om at planløsning i leilighetene
legger til rette for at beboer i karantene kan oppholde seg i avskjermet del leiligheten mens
arbeidet pågår.
Bydelens vurdering:
Bydelen mener at man med dette ivaretar tilfredsstillende smitteverntiltak og at det ikke må
stilles til rådighet alternativt bosted for personer i myndighetspålagt karantene. Dette forutsetter
at det ikke er kontakt mellom beboer og arbeidere samt forsterket renhold på kontaktflater etc.
Dersom personer i karantene utvikler symptomer på luftveisinfeksjon skal vedkommende
isolere seg og teste seg for covid-19. Pågående arbeider i leilighet må settes på vent, eller
vedkommende må tilbys alternativt bosted til prøvesvar foreligger. Ved positiv test skal
vedkommende i «isolering».
Bydelen presiserer at borettslaget må sikre seg at beboere er informert om tiltakene og at
bydelen kan gi innspill til informasjonsmateriell.
Øvrige smitteverntiltak vurdert i brev av 28.08.20 står som gjeldende.
Ved behov for avklaring eller ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med fagkonsulent
for miljørettet helsevern, Gina Vreim Sundsbø.
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