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Samfunnsmessig har/vil 
dette føre til store midlertidi-
ge omstillinger og tiltak for 
mange institusjoner og be-
drifter. I trikken har VO, 
foreningen og ledelsen dis-
kutert seg frem til stenging 
av dør 1, hvor på 95’ kan 
også stenge døren bak fø-
rerplassen og hvor på 79’ 
blir satt opp sperrebånd. 
Dette er et av mange andre 
punkter som blir tatt opp 
som preventive løsninger. 
Smittefaren blir ikke borte 
med det samme, vi jobber 
sammen for å holde oss 
oppdatert på flere tiltak som 
kan hjelpe og som lar seg 
gjennomføre. At folk blir 
smittet og må holde seg 
hjemme i karantene er ikke 
i seg selv det store proble-
met, men når antallet blir 
for høyt til at den daglige 
driften påvirkes vil utford-
ringene bli større og vans-
keligere å håndtere. Det er 
aldeles viktig å samarbeide, 

alle mann, så godt det lar 
seg.  

Noen flere tiltak for å for-
hindre smitte kan man ikke 
se bort ifra i nærmeste 
fremtid, bl.a. vil det bli lunsj 
organisert slik at det blir 
avdelingsvis. Trimrom kan 
stenges, og andre lignende 
tiltak kan man ikke se bort 
ifra. Renholdet har blitt in-
tensivert, både i trikkene og 
på bygget. 

Regjeringen har gått ut for 
å hjelpe bedrifter som må 
benytte seg av permitte-
ringsordningen. Dette skal 
nå være enklere for ar-
beidsgiver å gjøre, økono-
misk sett. Dette har selvføl-
gelig store konsekvenser 
for Trikken og Sporveien 
generelt, om dette blir tilfel-
let. Hvis mange på IE blir 
satt i hjemme-karantene, 
eller verkstedet, vil det selv-
følgelig gå utover trikkedrif-
ten og førerne. På denne 

måten er vi alle avhengige 
av hverandres forløp. Trik-
ken gjør tiltak for å sikre 
funksjonskritiske stillinger. 
Tjenestekontoret får hjem-
mekontorløsning og det 
samme gjelder planavde-
lingene til en viss grad. Le-
derne blir splittet opp slik at 
noen er hjemme, men at 
noen også alltid er på jobb, 
både på Holtet og på Gref-
sen. 

Sporveien vil legge ut infor-
masjon angående dette 
fremover på intranettet. Det 

er viktig at alle følger med 
på det som blir lagt ut til 
enhver tid. 

Skrevet av Gabriel C. Matos 

Andre saker: 

Byrådet har bestemt at alle 
skoler og barnehager i 
Oslo kommune stenges fra 
og med mandag 16. mars. 

Foreldre med barn i barne-
hage og barneskole oppford-
res til å holde barn hjemme 
fra og med fredag, dersom 
det er mulig. 
Det jobbes med tiltak for at 
samfunnskritisk personell 
med små barn sikres nød-
vendig barnepass. 
 
Bedriften er nå i samtaler 
rundt dette. Følg med på 
oppdateringer via intranett. 

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og 
influensa, på tre måter: 

1. Gjennom luften ved 
at den syke nyser eller 
hoster slik at viruset 
pustes inn eller kommer 
i kontakt med slimhin-
nen i øyne, nese eller 
munn hos personer 
som står i nærheten. 
 

2. Ved direkte kontakt 
når den syke har fått 
viruset på hendene 
og overfører det ved 
kontakt med andre. 
3. Ved indirekte kon-
takt når viruset har 
blitt overført til inven-

tar eller gjenstander 
gjennom nys/host el-
ler ved at den syke 
eller andre har hatt 
viruset på hendene, 
og andre kommer i 
kontakt med gjenstan-
den. (FHI) 
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Det vil gå ut informasjon til alle 
kommunens innbyggere på SMS 
På bakgrunn av dette vil ik-
ke Osa kunne holde med-
lemsmøter slik vi kjenner til 
det. Klubbstyrer o.l. kansel-
lerer flere av deres møter.  
 

• Smittevernoverlegen i Oslo 
har i dag fastsatt i forskrift at ar-
rangører må søke kommunen 
(bydel) om å gjennomføre ar-
rangementer med mer enn 100 
deltakere. 
• Det blir også forbud mot alle 
arrangementer med mer enn 500 
deltakere, innendørs og uten-
dørs. 
• Utesteder, serveringssteder, 
forsamlingslokaler og arenaer 
uten plasstildeling skal sørge for 
at alle til stede kan holde 1 meter 
avstand til andre i lokalet og på 
arenaområdet. 
• Oslo Rådhus stenges for turis-
ter og arrangementer inntil vide-
re, og det legges begrensninger 
på antall gjester under vielser. 

Ansvarlig: OSA Sporvogn. Referater 

kan du lese på kontorene. Vi 

oppfordrer til å kommentere/bidra til 

en bedre Gnist! Vil du ha Gnisten på 

epost? Send en melding til Gabriel-

Carlos.Manuel.Matos@Sporveien.

com 

Oslo kommunes tiltak: 

Podkast 
 

Osa har startet en podkast, «Osa på linja». 

Denne kan lastes ned på Ios og Android sine 

podkast-apper. Her vil det gis ut informasjon 

til osa sine medlemmer om alt som har å gjøre 

med dere som medlemmer  og arbeidstakere. 

Podkasten fungerer  som intervjuform, hvor vi 

inviterer forskjellige folk fra organisasjonen og 

bedriften for å snakke om aktuelle saker. Følg 

også med på Facebook , «OSA PÅ LINJA». 


