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Actioncard til Indsatsplanen  4. IT - tekniske nedbrud og driftforstyrrelser

4.5 Virusangreb

Opgave:  Undgå at få VIRUS I OMLØB på både PC og mobile 
enheder

Hvem Alle der bruger pc og mobile enheder

Hvornår
Når der kommer indhold i mail med IT indhold, der ikke 
ser ud som det plejer (nye koder, fyldt postkasse m.v.)

Handling
Forebyggelse af virusangreb:

 Hold øje med information på SIKO fra IT 

afdelingen

 Er du i tvivl  -Åben ikke mails, med IT indhold (nye 

koder, fyldt postkasse m.v.)

 Kontakt sektionens IT personer og spørg, om det 

er som det skal være

Efter Virusangreb:

 Opsæt opslag med advarsel om virusangreb, på 

stratetiske steder, ved ind møde steder – kontorer 

m.v.

 Ophæng seddel på angrebene pcér

Bemanding
Sektionernes IT personale

Stabens IT konsulenter

Kommunens IT afdeling

Kontaktoplysninger
Se kontaktoplysninger – Akutte IT numre i 
beredskabsplanens højre menu.

Oprettelse/revision
Dette Bilag er udarbejdet af Ulla Jørgensen

Gennemgået af Beredskabsgruppen

Godkendt af (afdelings-/stabschef) den …(dato)
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Virus opslag 

VIRUS I OMLØB på både PC 
og mobile enheder
Dato:

Beskrivelse af aktuel Virussituation:

Ex: Der er virusmail i omløb - Åben ikke mails, med IT indhold (nye koder, fyldt postkasse 
m.v.

Handling, når enhederne er angrebet

PC vejledning:

Er PCén ramt af virus
 pcén skal reinstalleres- kontakt IT

 Sæt en seddel på PCén, at den ikke må 
anvendes.

Mobile enheder:
Er der åbnete n virus mail og den er aktiveret (link 
eller udfyldning af oplysninger) 

 Ring til jeres administation og få en ny 
netværkskode
(Virussen rammer profilen og ikke den 
mobile enhed)

 Hvis i, har været på en PC efter at have 
aktiveret linket på en mobil enhed -skal 
pcén reinstalleres- kontakt IT

 Alle, der har benyttet PCén skal have en 
ny netværkskode

Eksempel på virusmail

Afsender:


