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SMITTEVERNTILTAK VED TOTALREHABILITERING BADEROM UNDER
COVID-19 UTBRUDDET - SMALVOLLSKOGEN BORETTSLAG
Viser til henvendelse om smitteverntiltak i forbindelse med totalrehabilitering av baderom ved
Smallvollskogen borettslag under covid-19 utbruddet.
Arbeidet innebærer totalrehabilitering av 376 baderom i borettslaget fra medio oktober 2020.
Prosjektet er stipulert å vare i 18 måneder, men uten drift i juleferie og sommerferie. I
henvendelsen ble det beskrevet at entreprenør vil stille med portable dusj- og toalettbrakker.
Bydelens vurdering av smitteverntiltak:
Rengjøring og desinfeksjon
På grunn av den pågående situasjonen med utbrudd av viruset Covid-19 innebærer felles dusj
og toalettbrakker en risiko for smittespredning og det krever ekstra varsomhet med rengjøring
og desinfeksjon av lokalene. Viser til Folkehelseinstituttets retningslinjer om rengjøring og
desinfeksjon. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-ogyrkesgrupper/rengjoring-og-desinfeksjon-ved-covid-19-til-sektorer-utenforhelsetjenesten/?term=&h=1
I henhold til Lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 bokstav e, kreves det at renholdet
og desinfeksjonen av de midlertidige dusj- og toalettbrakkene er hyppig nok til å hindre
eventuell smittespredning som følge av bruken av disse.
Bydelen anbefaler at provisorene deles inn slik at fem og fem boenheter til enhver tid deler
dusj- og toalettbrakker. Dersom dette ikke lar seg praktisk gjennomføre, vil det for beboere som
av ulike årsaker befinner seg i risikogruppen for alvorlig sykdom som følge av Covid-19infeksjon utgjøre en så stor helserisiko at det ikke vil være forsvarlig å henvise disse personene
til felles dusj- og toalettbrakker.
Alternativt oppholdssted
For personer i risikogruppen for å utvikle alvorlig sykdom som følge av en Covid-19-infeksjon
bør det tilbys alternativt oppholdssted i perioden arbeidene vil foregå i deres leilighet. Om ikke
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borettslaget tilbyr dette frivillig kan bydelen fatte vedtak om dette etter forskrift om miljørettet
helsevern § 10 med hjemmel i Lov om folkehelsearbeid kap. 3.
I samråd med smittevernoverlegen i Oslo har bydelen utviklet følgende praksis i lignende
situasjoner:
1) Ved høy smittespredning i samfunnet
 personer med moderat/mye økt risiko: tilbud om erstatningsbolig
 personer med lett økt risiko: Inndeling i dusjdager med max. 5 boenheter som
benytter samme dusj per dag og forsterket renhold. Alle bør ha eget toalett.
Dersom dette ikke er praktisk mulig bør personer i denne risikogruppen tilbys
erstatningsbolig
2) Ved lav smittespredning i samfunnet
 personer med moderat/mye økt risiko: Inndeling i dusjdager med max. 5
boenheter som benytter samme dusj per dag og forsterket renhold. Alle bør ha
eget toalett. Dersom dette ikke er praktisk mulig bør personer i denne
risikogruppen tilbys erstatningsbolig
Bydelen forholder seg til Folkehelseinstituttets vurderinger knyttet til risiko for alvorlig
sykdom som følge av covid-19 og den gjeldende inndelingen i risikogrupper. Oppdatert
informasjon finnes her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/
Personer i risikogruppen må dokumentere dette med en legeerklæring som sendes til bydelen
for verifisering. Om ikke borettslaget/entreprenør tilbyr dette frivillig kan bydelen fatte vedtak
om dette etter forskrift om miljørettet helsevern § 10 med hjemmel i Lov om folkehelsearbeid
kap. 3. Den konkrete vurderingen vil bero på de faglige anbefalinger som er gjeldende og
smittespredning på det tidspunkt rehabiliteringen utføres.
Personer i myndighetspålagt karantene eller isolasjon
For personer som er i myndighetspålagt karantene eller isolasjon som følge av mistanke om,
eller påvist covid-19 er det ikke tilrådelig at disse deler dusj- og toalett med andre. Arbeidet
kan ikke iverksettes i boenheten dette gjelder. Entreprenør eller borettslaget kan vurdere om det
kan fremskaffes alternativt bosted for personen dette gjelder. Vi minner om de til enhver tid
gjeldende retningslinjer for karantene og isolering. For oppdatert informasjon se
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/
Informasjon
Samtlige boenheter i borettslaget må få informasjon om bydelens vurdering av smitteverntiltak
og alternativt oppholdssted. Informasjon om Covid-19 bør henges opp. Tilgjengelig
informasjon finnes på Folkehelseinstituttets sider og informasjonssidene til Oslo Kommune.
Eventuelle legeerklæringer sendes til Oslo kommune, Bydel Alna, Postboks 116 Furuset, 1001
Oslo. Ikke send personsensitive opplysninger via epost.

Ved behov for avklaring eller ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med fagkonsulent
for miljørettet helsevern, Gina Vreim Sundsbø.
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Med hilsen

Kari Sørum
avdelingsdirektør

Gina Vreim Sundsbø
fagkonsulent

Godkjent elektronisk

Kopi til: Smalvollskogen borettslag
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