
 
Corona – hvad skal man gøre 
 
 
Med udgangspunkt i anbefalinger fra myndighederne har Arbejdstilsynet, Bygge-, Anlægs- og Trækartellet 
(BAT) og flere fagforeninger udsendt vejledninger om, hvordan man skal håndtere situationen på 
byggepladserne i forhold til smitterisiko.  
 
Udgangspunktet er, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal følges, således at arbejdet skal være 
tilrettelagt, så anbefalingerne bliver fulgt.  
 
Ifølge Arbejdsmiljølovens § 17 har man ret til at standse arbejdet eller forlade et farligt arbejdsområde: 
 
”En ansat har ret til at forlade sin arbejdsplads eller et farligt område i tilfælde af en alvorlig og umiddelbar 
fare, som ikke kan undgås. 
 
Og i overenskomsten (”Normen”) har man ret til at standse arbejdet hvis:  ”Der opstår risiko for sikkerhed 
og sundhed...”. 
 
Stk. 2. Den ansatte må ikke udsættes for forringelse af sine forhold, fordi den ansatte forlader sin 
arbejdsplads eller et farligt område.” 
 
Så langt så godt. Men Coronavirus kan jo ikke ses, så hvordan vurderer man, om et område er farligt? 
 
Er der en mulighed for – på forhånd – at tjekke om en arbejdsplads er sikker? 
 
Ja. Arbejdsmiljøloven indeholder faktisk en bestemmelse (Bekendtgørelsen om arbejdets udførelse): 
 
-  § 6 a. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og 

sundhedsforholdene på arbejdspladsen 
 
Og (Bekendtgørelsen om biologiske agenter og arbejdsmiljø): 
 
- § 7. Arbejdsgiveren skal sørge for, at instruktioner til de ansatte foreligger skriftligt og i fornødent omfang 

ved opslag.  
 
 
Der skal med andre ord udleveres en skriftlig instruks, der i detaljen beskriver, hvordan arbejdet udføres på 
lige præcis din arbejdsplads. Det er altså ikke nok, bare at henvise til myndighedernes retningslinjer. 
 
Hvis der ikke udleveres en skriftlig instruks – eller hvis instruksen er åbenlyst utilstrækkelig – er arbejdet at 
betragte som farligt, og man kan nægte at udføre det (med mindre det er uden for enhver tvivl, at der ikke 
kan blive tale om Coronasmitte). 
 
Ovenstående gælder også i forhold til skurforholdene. 
 
Hvis det er en større byggeplads med en sikkerhedskoordinator, har bygherren/koordinator ansvar for, at 
folk fra de enkelte firmaer kan holde afstand mv. Det fremgår af Bygherrebekendtgørelsen §17, stk.2, at 
koordinator skal sikre: 
 



1. Tilrettelæggelsen af samarbejdet mellem arbejdsgiverne, herunder arbejdsgivere, der efterfølger 
hinanden på byggepladsen, og koordineringen af de aktiviteter, der har til formål at beskytte de ansatte 
imod sundhedsrisici og forebygge ulykker. 

Også her skal der foreligge skriftlig instruks i form af ”Planen for Sikkerhed og Sundhed” (PSS). 

Hvis I nægter at arbejde i ovenstående situationer, eller hvis instrukserne er åbenlyst utilstrækkelige – er det en 
god ide at aflevere en akkorderingsseddel/eller Påtaleseddel til sikkerhedskoordinator, hvor I beskriver årsagen 
til, at I standser arbejdet. Husk at få kvittering for modtagelse.  

Hvis man, på trods af påtale mv., ikke får udleveret en ønsket skriftlig instruks, skal arbejdstilsynet kontaktes. 
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