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Behov for gratis munnbind til alle ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner
NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon er landets største organisasjon for ingeniører og
teknologer med bachelor, master eller høyere grad. Vi organiserer over 92 000 medlemmer i alle
sektorer. NITO har ca. 9 000 yrkesaktive medlemmer innen helse- og helsenæringer både i
sykehusene, statlig, kommunal og privat sektor, hvorav 5 600 er bioingeniører.
NITO ber om at alle arbeidstakere som er pålagt å gå på jobb, og som arbeider i kritiske
samfunnsfunksjoner i helseforetakene, får munnbind på arbeidsgivers regning hvis de må ta
kollektivtrafikk i områder hvor munnbind er anbefalt. Vi ber helseministeren og beredskapsministeren
sikre disse arbeidstakerne gratis munnbind.
NITO er kjent med at Oslo universitetssykehus HF har begynt å dele ut munnbind, men at dette ikke
er en permanent ordning.
Å beskytte seg i kollektivtrafikken er nå et viktig tiltak i deler av landet. Regjeringen anbefaler nå bruk
av munnbind når man reiser med kollektivtransport i disse områdene fra og med mandag 17. august.
Det er særlig viktig at personer i helsevesenet, som arbeider med eller ved pasienter, følger denne
anbefalingen. Det kan bli kostbart for den enkelte. Vi mener derfor arbeidsgivere må gi sine ansatte
gratis munnbind.
Flere arbeidsgivere innen helsesektoren har allerede betalt for spesiell tilrettelegging for sine
arbeidstakere under pandemien. For eksempel har Oslo universitetssykehus HF lagt til rette for at
deres ansatte kan parkere gratis slik at de kan unngå å bruke kollektivtransport. Likevel er det slik at
ikke alle har bil, sykkel eller andre private løsninger for å reise til arbeidsplassen – eller råd til å
benytte disse fremkomstmidlene over tid. Mange er henvist til å benytte kollektivtransport.
NITO organiserer bioingeniører, teknologer og ingeniører i helseforetakene. Disse yrkesgruppenes
oppdrag er å opprettholde helsetjenestene for hele samfunnet, og må derfor stå til tjeneste selv ved
risiko for smitte. Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og i samsvar med
arbeidsmiljøloven, og ikke minst må helsevesenet til enhver tid vurdere sårbarheten for sine
funksjoner. Derfor må ansatte også få hjelp til å beskytte seg i kollektivtrafikken slik at de kan stå i
tjenesten for resten av befolkningen gjennom denne krisen.
Våre medlemmer i helseforetakene kommer ofte under jobbkategorien “kritisk samfunnsfunksjon”. De
har strukket seg langt for å bistå samfunnet under pandemien. NITO mener arbeidsgiver må bidra
med gratis munnbind slik at de kan utføre sitt viktige arbeid uten risiko for selv å bli smittet, eller
bringe med seg smitte på jobb.
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