
Vi er opptatt av at du som kunde får en
god og sikker opplevelse av våre tjenester.

Våre medarbeidere er friske, hvis ikke skal
de ikke være på jobb. Er det mistanke om smitte,

kommer vi ikke på besøk.

Koronaviruset: 

Informasjon til 
deg som bruker 

heismontørtjenester

HLF - Heisleverandørenes Landsforening

Vår bedrift bruker en egen sjekkliste 
før vi starter på oppdraget for å 

ivareta alles sikkerhet.

Før du får besøk ber vi om at du:

1

bekrefter at det ikke er noen i husstanden som 
er smittet av koronaviruset og at det heller ikke 
er mistanke om smitte. Dersom det er smitte 
eller mistanke om smitte kan vi avtale et nytt 
besøk senere. 

2
sjekker om det er mulig for heismontøren å få 
tilgang til vaskmuligheter, slik at de kan vaske 
seg der. Hvis ikke bruker de håndsprit.

3
at dere følger de retningslinjene som 
helsemyndighetene gir oss for å unngå smitte. 
For oss er det like viktig å ivareta både kunder 
og ansatte.

•  Når vi kommer kan vi dessverre ikke håndhilse, men
vi skal smile like mye som før.

•  Hansker benyttes alltid ved kundebesøk.

•  Vi er opptatt av å holde avstand gjennom hele
besøket. Det skal kun være en person som tar oss
imot. Samtidig ber vi om at heismontør og kunde
ikke er i samme rom under besøket.

•  Det er fint at det er ryddet på stedet vi skal utføre
oppdraget og at det er lett adkomst.

•  Er det flere håndverkere på stedet må dette
koordineres slik at de ikke jobber for tett.

•  Vi tørker over brytere, kontakter og
andre overflater hvor vi har jobbet med
desinfiserende sprit.

•  Vårt verktøy og utstyr som blir brukt blir vasket
med desinfiserende sprit før og etter besøket.

Håper denne informasjonen bidrar til at vi alle får en 
trygg hverdag og at du er fornøyd med vårt oppdrag.
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