
Gode råd til 
kontrolleret 
genåbning

- Coor hjælper jer trygt 

tilbage på arbejde igen



Disse faser sikrer en genåbning med fokus på sikkerhed og 

produktivitet.

Velkommen tilbage!

Implementering OpfølgningForberedelse

Hvordan åbner vi gradvist?

Samfundet åbner gradvist – det 

samme gælder de danske 

arbejdspladser. Det skal ske 

sundhedsmæssigt forsvarligt, 

og hvad betyder det?
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Vi anbefaler at arbejde med genåbningen i tre faser:

Forbered jer grundigt: Tag fx udgangspunkt i 

nærværende materiale.

Implementér løsningerne hurtigt og med mindst mulig 

påvirkning af arbejdsgange, fx i samarbejde med Coor.

Følg op: Lær af jeres erfaringer – reagér hurtigt på 

uhensigtsmæssigheder og skalér de gode løsninger.

Hos Coor ønsker vi altid, at I får det bedste ud 

af samarbejdet – også under coronakrisen. 

Derfor har vi udviklet denne guide til en 

kontrolleret genåbning, som følger 

myndighedernes anbefalinger. 

Der kan være helt specifikke forhold hos jer, 

vi sammen skal stilling til, lige som alle forslag 

og anbefalinger ikke nødvendigvis er relevante 

på netop jeres arbejdsplads. Kontakt os, hvis vi 

skal lægge den bedste genåbningsplan 

sammen med jer.
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Overvejelser I skal tage stilling til inden I åbner 

arbejdspladsen gradvist:

Hvem skal først tilbage på arbejdspladsen? 

Hvem kan fortsat arbejde hjemmefra? 

Har vi medarbejdere i risikogruppen?

Hvem kan møde tidligt på dagen - og hvem kan møde 

senere?

Hvordan kan pladserne fordeles og indrettes optimalt på 

arbejdspladsen?

Har vi indkøbt nok værnemidler som fx håndsprit?

Skal vi ændre i vores forplejning til vores medarbejdere?

Hvad er vores politik, hvis medarbejdere eller deres 

samboende viser tegn på sygdom?

Hvordan kommunikerer vi forandringerne til organisationen?

Er der erfaringer fra tiden på hjemmekontoret, som vi kan 

lære af og tage med tilbage?

Det vigtigste er selvfølgelig, 

at I griber genåbningen af 

arbejdspladsen sundhedsmæssigt 

forsvarligt an. Ifølge myndighederne 

er det allervigtigste, at I sikrer god 

afstand mellem hinanden, at 

medarbejderne så vidt muligt 

undgår offentlig transport i 

myldretiden samt en god hygiejne 

på arbejdspladsen.

Hvad er det vigtigste, 

I som virksomhed skal 

tænke på, når jeres 

medarbejderne skal tilbage 

på arbejdspladsen?

Gode overvejelser inden I åbner
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Skru op for god hygiejne 
og rengøring

For at reducere smitterisikoen skal der skrues op for rengøring og 

afspritning, specielt på kontaktflader, som mange rører ved. 

• Vi anbefaler at starte ud med en 

hovedrengøring af arbejdspladsen

og indkøb af de rette værnemidler.

• Sørg for at sikre grundig og hyppig 

rengøring af fælles kontaktpunkter, 

herunder i særlig grad på toiletter, 

håndvaske, håndtag, gelændere, tastatur 

og mus, bordoverflader og andre flader, 

der berøres af mange. Vurdér, om de skal 

rengøres flere gange dagligt. 

• Sørg gerne for, at toiletsæde og 

trykknap kan desinficeres. Og overvej, 

om tiden er den rette til at udskifte 

betjeningspaneler og håndvask til 

berøringsfrie elementer.

• Lav tydelig skiltning af, hvor ofte der 

bliver gjort rent i det pågældende rum.

• Øg luftskiftet og indstil ventilations-

anlægget til at skabe en smule undertryk, 

så der suges mere luft ud, end der 

blæses ind. Brugen af rotorvekslere 

anbefales indstillet midlertidigt.
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• Deaktivér alle touchskærme, så 

vidt det er muligt. Er skærmene 

nødvendige, bør der stå 

desinficeringsmiddel klar, men pas 

på med hvilke type sprit/servietter, 

der anvendes til aftørring, da 

skærmen kan være følsomme 

over for stærke midler.

• Instruér alle medarbejdere i, 

hvordan de kan hjælpe med at 

holde fællesområder bakteriefri.

• Sørg for, at der står håndsprit på 

alle borde.

• Anvend eventuelt en contact 

tracker-løsning, hvor sensorer 

registrerer, hvilke steder flest 

mennesker færdes, og hvor 

rengøringen skal intensiveres.



Ved at gennemgå og ensrette flowet i ankomstområder, gangarealer, kantiner og arbejdsområder, 

kan medarbejderne færdes trygt og forsvarligt.

Undgå smittespredning på fællesarealer

Indgange: Tag stilling til om medarbejderne kan benytte forskellige indgange.

Receptionen: Lav retningslinjer for, hvordan besøgende registrerer sig ved indtjekning. Opsæt 

eventuelt plexiglas.  

Gange og gulve: Brug striber, skilte og farver til at kommunikere og nudge – både på vægge, 

borde og gulve. 

Håndtag og andre flader: Overvej at markere kontaktflader med høj smitterisiko med farver 

– fx dørhåndtag og tekøkkener.

Døre: Hold så vidt muligt døre åbne eller udskift eventuelt til berøringsfri dørhåndtag.

Trapper og gangarealer: Lav ensretning på trapper og gangarealer, hvor det kan lade sig gøre.

Kaffemaskinen: Lav plads omkring kaffemaskinen og afmærk korrekt afstand i køen.

Elevatorer: Sæt maks. antal personer i elevatorer til to.

Kopirum: Gør det muligt for medarbejderen at kunne afspritte display-skærmen før og efter 

brug af kopimaskinen – eller overvej at udskifte til en berøringsfri model.

Hold dig i faste områder. Den enkelte bør tænke over, hvilke “spor” han eller hun sætter og 

holde sig inden for det afgrænsede område. 

Når man træder ud fra sit område (fx ved kaffebaren eller kantinen), så vær ekstra 

opmærksom på at vaske og spritte hænder. 
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• Skab plads og rum rundt om funktioner og 

teams 

• Myndighederne anbefaler 1 meters 

afstand mellem alle medarbejdere. 

• Tænk i nye bordopstillinger.

• Reducér antallet af borde. 

• Sæt afskærmning mellem skrivebordene.

• Lav plads omkring kaffemaskinen og 

afmærk korrekt afstand i køen. 

• Virksomheder, hvor medarbejderne ikke 

har faste arbejdsstationer, skal sikre 

grundig rengøring af den enkelte 

arbejdsstation, når en medarbejder 

forlader den.

• Stil sprit på alle skriveborde. 

• Husk stadig sikkerheden – få styr på løse 

ledninger for at undgå faldulykker.

Indretning af fælleskontoret

Vi må gerne sidde på kontor med andre, men der skal værre større 

afstand, end vi er vant til, og måske skal indretningen gentænkes.
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Strategi for ny 
mødekultur

Vi kan stadig holde møder – og det skal vi. Men det er 

en god idé at tænke over, hvilke møder man afholder 

fysisk, og hvordan man gør det på den mest fornuftige 

måde. 

• Hold virtuelle møder, så vidt der er muligt.

• Etabler gerne områder udenfor til fysiske møder.

• Fysiske møder bør afholdes i de store rum, som oftest står 

ubrugt.

• Indret de mindre mødelokaler til de virtuelle møder.

• Lav bordkort eller optegninger i mødelokaler, så 

deltagerne holder den nødvendige afstand.

• Vurdér hvor mange personer, der må anvende 

mødelokalerne ad gangen, sæt evt. skilt på døren med 

max antal brugere.

• Gør det muligt for brugere at kunne afspritte AV-udstyr.

• Luft jævnligt ud og hold pauser under længere møder.

• Uddan medarbejderne i værtskabet, når der kommer 

gæster. Aftal ansvar, så fx mødeværten står for at gøre klar 

i møderummene – og spritte af igen bagefter.
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Ansvarlig kantine

• Lav tidsintervaller for de enkelte medarbejdere og benyt 

hele åbningstiden.

• Opsæt standere med håndsprit, lav ensretning og 

afmærk korrekt afstand i køen.

• Overvej portionsanretninger og takeaway-poser eller sørg 

for ekstra høj hygiejnestandard omkring buffetserveringen.

• Spis gerne udendørs med afstand og helst i samme 

gruppe.

• Lav tilpas afstand mellem bordene i kantinen 

– min. 1 meter mellem hinanden.

• Opsæt fx en food truck udendørs i sommermånederne.
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I kan roligt beslutte jer for at genåbne kantinen, 

såfremt der bliver taget de rette hensyn. 

Køkkenpersonalet overholder alle retningslinjer for 

god køkkenhygiejne og mere til. Men det er vigtigt at 

medarbejdere, der bruger kantinen, også tager de 

rette forholdsregler. 



Vaner kan være svære at ændre, men hvis vi bliver guidet og hjælper 

hinanden, er vi godt på vej. Nedenfor er en række gode vaner, som kan gøre 

en stor forskel. 

Nye gode vaner
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• Følg ALTID myndighedernes 

retningslinjer, så du beskytter dig selv 

og andre

• Vask/afsprit hænder ofte

• Hjælp til med at afspritte fælles 

kontaktflader 

• Forsøg at blive i det samme område 

på arbejdet

• Afhold så vidt muligt møder online

• Spis frokost udenfor med afstand 

(og helst i samme gruppe) 

• Smil, vink og nik til kollegerne 

• Invitér til virtuel fredagsbar 

• Glem ikke at holde kontakten til dine 

gode kolleger, der fortsat arbejder 

hjemmefra

• Bliv hjemme, hvis du viser tegn på 

sygdom

• Hold tilpas afstand til dine kolleger

• ”Coronadans”: Når 2 personer 

mødes på et smalt område, holdes 

der afstand ved at BEGGE DREJER 

HØJRE OM, og dermed har ryg mod 

ryg, når de passerer hinanden



Implementering af 
nye retningslinjer

Det er afgørende med forholdsregler og nye 

retningslinjer for at forhindre smittespredningen på 

arbejdspladsen. Lige så afgørende er det, at 

medarbejdere, der skal ændre adfærd, løbende 

bliver informeret om, hvad de skal gøre anderledes 

og hvornår. 
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Sørg for at udvælge en ambassadør  

fra hvert team, som kan hjælpe med 

at implementere og holde fast i de 

nye arbejdsrutiner. 

Lav informationskampagner med fx 

plakater og videoer, der opfordrer 

medarbejderne til at følge de nye 

retningslinjer i jeres organisation.

Nudge medarbejderne til at følge 

de nye flows med skilte, tape, 

farvemarkeringer, fodspor, kø-

afmærkninger og pile.



Kan vi hjælpe?
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Vi hjælper gerne med professionel rådgivning, når I 

skal genåbne. Kontakt os, hvis I har brug for: 

• Sparring på jeres genåbningsplan tilpasset efter 

jeres arbejdsprocesser og fysiske rammer. 

• Udarbejdelse af plantegning med principper for god 

indretning, fx med de rigtige afstande mellem 

bordene.

• Hygiejneguidelines for genåbning af kantinen. 

• Professionel rengøring af arbejdspladsen.

• Inspiration til eventuel inddragelse af andre rum til 

midlertidige arbejdsstationer eller alternative 

kontorer/møderum – også udendørs.

• Nudging i form af figurer og pile, der nemt og 

tydeligt kommunikerer, hvilken vej man skal gå. 

• Information om de nye retningslinjer gennem 

plakater, skræddersyet til jeres virksomhed.



Tag os med på råd

Kontakt din daglige kontaktperson hos Coor, 

eller på:

Telefon: +45 44 77 88 88

Mail: info.dk@coor.com

Læs mere på Coor.dk

Om Coor

Coor Service Management er Nordens førende IFM-leverandør inden for service management og facility service. Vi leverer kantinedrift, rengøring, 

kontorservice, mødeforplejning, vagt-og handymanopgaver. Vi er også førende inden for ejendomsservice, ejedomsvedligehold, energioptimering 

og intelligente serviceløsninger. Vi skaber løsninger, der gør det muligt for vores kunder at fokusere på at udvikle deres kerneforretning.

http://+4544778888/
mailto:info.dk@coor.com
https://www.coor.dk/facility-service/corona/

