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1 BRANSJESTANDARD 16:
BIOLOGISK, DYR, INSEKTER OG SMITTE
2 FORMÅL/HENSIKT/OMFANG
Formålet med denne bransjestandarden er å beskrive hvordan man unngår å bli bitt, stukket
og/eller smittet av bakterier/virus, og på denne måten bidra til målet om en skadefri bransje.

3 REFERANSER/AVGRENSNING/FORUTSETNINGER
En viktig kilde for sikkerhetsarbeidet innen brannforebygging og tilsyn, er basert på en
risikovurdering utført av FLF. Bransjestandarden er retningsgivende for arbeidsgivere, som kan
velge å bruke strengere krav enn angitt her.
Gjennomføring av risikovurderinger i egen organisasjon er arbeidsgivers ansvar.
Behovet for lokale, stedlige risikovurderinger vil reduseres ved bruk av resultatene av
risikovurderingen fra FLF, slik de bl.a. fremkommer i bransjestandardene utarbeidet av FLF.
Det forutsettes at det foreligger en kartlegging av ansatte sin helse med tanke på allergiske og
astmatiske reaksjoner som kan utløses av bitt fra dyr og/eller insekter. Ved pandemier eller
lignende forutsettes det at det er laget rutiner for å unngå smitte blant ansatte og fra ansatte
til kunder.

4 HOVEDINNHOLD/PROSESS/METODE
4.1 Risikoforhold, årsaker
4.1.1 Dyr, fugler og insekter med fare for bitt eller stikk:
•

Manglende kompetanse, erfaring eller ferdigheter.

•

Manglende oppmerksomhet.

•

Varierende kjennskap til områder/boligfelt hvor fuglereder blir anlagt.

•

Fugler har bygget reder om våren som ikke er oppdaget eller fjernet etter at ungene
har forlatt redet (det er ikke lov å fjerne reder mens det er bebodd av egg eller
unger)

•

Skal bare. Tillater nærvær av reder når en skulle sagt nei, og heller kommet tilbake
en gang til.

•

Manglende kompetanse i å håndtere trusler fra dyr og innsekter

•

Løse hunder og andre dyr utenfor og inne i boenheter.

•

Nærvær av veps, humler, klegg, huggorm og lignende der brannforebygger ferdes.

•

Nærvær av fuglereder i skorstein, eller forvillet fugl som papegøye, ugle, skjære.

•

Arbeidstaker er ikke blitt tilbudt eller er ikke vaksinert mot hepatitt B, stivkrampe,
gulsott eller lignende
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4.1.2 Smitte, pandemi
Man følger FHI og kommunen det gjelder sine retningslinjer/ krav/ anbefalinger osv.
•

2 i bilen på vei til oppdrag avklares.

•

Det er kunder, kollegaer og andre håndverkere i nærheten ifm. utførelse av arbeid.
Går på butikken, for jobben, for å handle lunsj til seg selv og/eller andre.

•

For mange samlet på samme sted. Jobbmøter, åpent kontorlandskap, kantine,
jobbreiser, kurs og konferanser.

•

For kort avstand til annen smittet person, kollega, andre håndverkere eller kunder

•

Manglende personlig hygiene/renhold og bruk av munnbind, hansker og antibac.

•

Smitte fra andre kilder enn mennesker. Dyr, insekter og overflater.

•

Vanskelig å oppdage smitte om man er smittet selv. Kan derfor selv være kilde til at
andre blir smittet.

•

Manglende vaksine for eventuelt nye pandemier.

•

Kunder og brannforebyggere kan ha manglende respekt for veiledningene eller for å
forebygge, eller glemmer å følge tiltakene.

•

Manglende rutiner på varsling og rapportering om noen skulle bli smittet.

4.2 Risikoreduserende tiltak
4.2.1 Dyr, fugler og insekter med fare for bitt eller stikk.
•

Praksis for å avbryte i møte med aggressiv hund.

•

Fugleskremsel, lekeslanger, spikermatter, eller pigger, for å hindre at fugler lander
og bygger reder. Hønsenetting eller lignende kan legges på pipe for å unngå
redebygging.

•

Om vepsebol oppdages, avbryte feiing eller tilsyn. Utsett eventuelt oppdraget til en
tid på året når vepsen er borte. Uansett huseier sitt ansvar å fjerne dette.

•

Stille til disposisjon, leie ut, utstyr for å fjerne reir og vepsebol, og eventuelt
fakturere kunden for det.

•

Dersom reirfjerning skal inngå I servicetilbudet til huseier, så må
brannforebyggeren kunne håndtere dette sikkert.

•

Angi i varsel til eier om å foreta utsjekk av at insekter er fraværende i nærheten av
der brannforebyggeren skal ferdes.

•

Holde husdyr bundet eller forsvarlig innestengt.

•

Ta opp utbredelse av veps i sosiale medier, på generell basis. Ta opp bruk av
netting mot redebygging i sosiale medier.

•

Sjekke ansatte for allergi, i utgangspunktet hos fastlege.

•

Arbeidstaker med allergi må selv sørge for, skaffe og ha med adrenalin eller
lignende som beredskap mot allergiske reaksjoner, iht. nødvendig opplæring

•

Ved usikkerhet om beboer er smittsom, eller dersom beboer er smittsom, avbryte
oppdraget.

•

Siden det er frivillig for arbeidstakeren å ta imot tilbud om vaksinering kan en
arbeidstaker avstå fra vaksinering. Arbeidsgiverne kan i visse tilfeller, etter en
individuell vurdering, ha behov for å endre arbeidsoppgaver eller omplassere
arbeidstakerne for å redusere arbeidstakerens eksponering som ikke-vaksinert.

•

Ved evt stikk på brukt sprøytespiss må det klemmes ut litt blod hvis det er punktert
hud, så vaske grundig med såpe og vann evt desinfeksjonssprit, for deretter å ta
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kontakt med fastlege for å ta videre blodprøver (0-prøve) og oppfølging. Dette skal
også meldes som avvik
•

Dersom det er behov for å håndtere farer utover dette kan det sjekkes ut mot Hdiagram (ref. egen bransjestandard) og evt SJA (ref. egen bransjestandard).

•

Det kan også være behov for å gjennomføre morgenmøte eller førjobbsamtale for
arbeidet starter, ref egen bransjestandard.

•

For den som opplever tøffe psykiske inntrykk, kan være fornuftig og forebyggende å
ta seg tid til å snakke med en erfaren og kompetent kollega, eller leder, eller
verneombud. Dette er beskrevet i bransjestandarden for morgenmøter,
førjobbsamtaler og debriefinger.

4.2.2 Smitte, pandemi:
•

Økt bruk av hjemmekontor, når det er mulig.

•

Info om Corona i varsel til kunde, og angi at det er mulig å gjennomføre feiing selv
om det er Covid-19, så lenge brannforebygger ikke har kontakt med huseier, og
feiing fra tak kan utføres som normalt, med unntak av innvendig feiing og uttak sot,
som huseier/representant må ta ut selv. Brannforebygger kan evt. komme tilbake
når smittesituasjonen tillater det.

•

Ha alltid med munnbind, engangshansker og antibac på oppdrag.

•

Digitalt tilsyn.

•

Feiing utvendig, uten å ta ut sot eller feie røykrør.

4.2.3 Veiledninger for:
•

Personlig hygiene, spesielt håndvask.

•

Antall personer som kan samles.

•

Avstand til hverandre og kunder eller håndverkere.

•

Reiser i inn- og utland, både jobb og privat.

•

Bruk av munnbind, engangshansker og antibac i kontakt med kunder, kollegaer m.fl

•

Holde seg hjemme om man føler seg dårlig

•

Regler for karantene, varsling og testing.
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5 INTERESSENTER/ROLLER/ANSVAR
Det vises til de generelle beskrivelsene av roller og ansvar i Sikkerhetshåndboken
Spesifikt for denne bransjestandarden gjelder også dette:
Arbeidsgiver:
•

Lage og oppdatere prosedyrer og instrukser for å begrense smitte, bitt og stikk.
Legge til rette for alternative arbeidsmetoder. Ha rutiner for melding av avvik.

Arbeidstakere:
•

Følge de prosedyrene og instruksen arbeidsgiver har laget. Tilpasse seg forskjellige
arbeidsmetoder. Melde inn avvik.

Verneombud (VO):
•

Følge opp at arbeidsgiver har prosedyrer og instrukser for å forebygge smitte, bitt
og stikk. Se til at avvik blir fulgt opp av arbeidsgiver.

Bedriftshelsetjenesten:
•

Baseline med test av ansatte for allergiske reaksjoner på stikk og bitt. Kartlegging
av ansatte med underliggende sykdommer med tanke på eventuelle prioriteringer i
forbindelse med vaksine eller annen behandling gjøres av fastlegen.

•

BHT kan bistå med risikovurdering av smitte, informasjon og opplæring for
forebyggende tiltak og bruk av verneutstyr.

6 VEDLEGG/SKJEMAER
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