Informasjon til våre kunder angående Westec’s tiltak rundt CORVID-19 utbruddet.
I disse dager er det kommet mange retningslinjer og påbud for å forminske spredning av CORVID-19.
Westec følger til enhver tid de oppfordringer som er kommet fra regjeringen og helsepersonell
• Dette innebærer hygieniske tiltak med hyppig håndask og bruk av Antibac, samt desinfisering av
verktøy og utstyr.
• Våre ansatte er, utenom arbeidstid og nødvendige oppdrag, i hjemmet sitt, dette for å redusere
antall mennesker vi har kontakt for å forminske smittefaren i tråd med anbefalinger fra
helsepersonell.
Westec vil fortsette arbeid som før for å kunne oppretteholde sikkerheten og driften hos våre
kunder.
Vi vil følge retningslinjer som nevnt ovenfor. Vi er også klar over at i tillegg til disse retningslinjene har
bedrifter og gårdeiere også innført egne tiltak og regler i denne perioden. Før påbegynt arbeid vil våre
teknikere ta kontakt med driftsansvarlig for å gjennomgå retningslinjer for utføring av oppdrag. Hvis
mulig, send oss gjerne en oversikt på forhånd, slik at vi kan tilpasse oss før oppmøte.
Westec vil ta følgende forhåndsregler ved jobb hos kunde
• Håndvask før påbegynt arbeid
• Desinfestering av utstyr og verktøy
• Hyppig håndvask under utføring av arbeid
• Unngå fysisk kontakt med driftspersonell, ansatte og leietakere.
• Bruk av engangshansker ved bruk at felles utstyr (for eksempel klient, tastatur/mus,
programeringsenheter ol.)
Vi har følgende råd rundt bruk av adgangskontroll systemer for å minimere smitte så mye som mulig.
Adgangskontroll er noe alle ansatte i en bedrift bruker, og kan potensiellt videreføre smitte. For å
forhindre spredning, kan man innføre noen enkle tiltak:
•

•
•
•

•

Bruk av PIN koder : Mange bruker PIN koder på kortlesere av hensyn til sikkerhet. Desto flere
lesere med PIN kode, desto mer fysisk kontakt må til for å låse opp en dør. Har du noen lesere
med PIN steder det kunne vært unngått? Har man mulighet til å deaktivere PIN på dagtid, hele
dagen eller i periodene med høyt trykk?
Hyppig desinfisering av kortlesere og åpneknapper. Tørk over kortleser, åpneknapp og
dørhåndtak så ofte som mulig.
Hyppig desinfisering av felles utstyr som mus/tastatur tilkoblet klienter eller servere.
Bytte til berøringsfrie åpneknapper. Dette er noe vi vil oppfordre kunder til å gjøre de steder det
er mye trafikk. Ved bruk av kortleser uten PIN på sikker side, og berøringsfri åpning fra usikker
side minimerer man behov for fysisk kontakt med utstyr drastisk. Westec kan levere SSP NT200
åpneknapper (https://westec.no/produkt/nt200 ) Disse kan monteres som innfelt og
utenpåliggende. Ta kontakt om du ønsker ett tilbud.
Dørautomatikk. Dette er en større, og mer kostbar løsning, men eliminerer behov for fysisk
kontakt med dørene. Vi vil oppfordre kunder å aktivere automatikk de har installert men kanskje
ikke bruker, samt vurdere installasjon der behovet kan være størst.
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