BH status Hovlitunet ifbm coronaviruset.
Prosjekt: 30323 Hovlitunet

Dato: Fredag 17.04.2020

Byggeplassledelse:
1. På byggeplassen: Per Wilfred Grue,
2. Kontor Lillehammer: Gregor Jøingsli, Per Vidar Pettersen
3. Hjemmekontor: Rolf Harald Olsen, Jarle Einrem, Thomas Karlsson,
Geir – Ove Solvang, Silje Hjelkrem, Geir Bjørke.
4. Kontor Lillestrøm: Anders Kristiansen
5. I karantene (hjemme) ingen.
6. Tilstede rigg: Gunnar Skjellerud
7. Det er ingen smittetilfeller registrert i Consto administrasjonen (Hovlitunet)
Status fremdrift pr. i dag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bemanning byggeplass 69 personer + byggeplassledelse Consto 1 personer.
Antall i karantene 4 personer fra UE.
Antall personer hjemmekontor, 6 personer fra UE.
Registrerte smittede 0
Leveranser til prosjektet – går fortiden som planlagt.
Bemanning er nå flere en før Covid-19 ble registrert.

Pågående aksjoner:
1. Stadig fokus på fremdrift, bemanning, holde byggeplassen i gang.
2. Fokus på smittefare opprettholdes på det sterkeste.
3. Vasking av spisebord mellom hver bordsetning. Bøtter, såpe og engangskluter er satt ut på
spisebord for selv vask etter spisepauser.
4. Gipsland AS og Bakke El installasjon AS/Vokks vil bli de første som benytter boligen til
spiseplass / hviletider.
5. Rang Sells varsler mulig forsinkelser og henting av avfall. Redusert mannskap.
6. Lunsj anleggskontor 2 etg, Consto sine retningslinjer følges (event, matpakke)
7. SJA mottatt fra GK Rør vedrørende Koronavirus, smittefarer, tiltak mot smitte.
Annet relevant informasjon:
1. 2 etasje på brakkeriggen er stengt og kun forbehold Consto (administrasjonen) Må
nødvendig vis bli noe, i forbindelse med innregistrering (PSI) og kontakter med ledere for det
enkelte fag.
2. Ingen bekreftede smittetilfeller på Hovlitunet.
3. Vask og renhold er utvidet til 5 dager i uken.
4. Berøringsfrie dispensere for Antibac er montert i Brakkerigg 1 etg og 2. etg. (endelig med
innhold)
5. Innregistrering av nye personer, gjøres helst ved utfylling av PSI på forhånd, returneres pr
mail.
6. Beredskapsplan mottatt fra GK Rør AS. 30.03.2020.

7. Info er utsendt pr mail i dag 16.04.2020, der vi minner om at vi oppretter strenge krav til
hygiene, holde avstand, vask av overflater, fordeling av spisetider i brakkerigg og Hovsbakken
23, samt følge anbefalinger fra FHI og annen informasjon.
8. Hvis Per Wilfred er borte sendes denne statusen av Thomas.

Er noe uklart eller dere mangler relevant informasjon så ta kontakt.

Dato: 17. april 2020

Sign. Per Wilfred Grue

