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Informasjon til ansatte i forbindelse med koronasituasjonen og ferie
Kontakt med matproduserende dyr
Tilgjengelig informasjon per dags dato tilsier at koronaviruset ikke utgjør noen fare for dyrehelsen i
Norge. Veterinærinstituttet anbefaler allikevel ikke personer som har fått påvist smitte med
koronaviruset om å ha kontakt med matproduserende dyr. Det anbefales at man er ekstra forsiktig
etter opphold i utlandet. Normale rutiner skal selvsagt følges dersom man har vært i kontakt med
dyrehold i utlandet.
Generelle smittetiltak
For oss alle er det viktig å følge de gjeldende råd fra myndighetene til enhver tid. Oppdaterte råd
finner du på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Det er viktig med god håndhygiene og generelle
smitteforebyggende tiltak.
Hva forventer vi av våre ansatte?
•
•
•
•
•

•

Ved mistanke om egen virussmitte av korona eller karantenesituasjon skal vi ha beskjed
umiddelbart.
Ta kontakt med oss før du skal på et bruk der det kan være mistanke om koronavirus.
God håndhygiene, det vil si vask av hender når man ankommer gården, før man starter
arbeidet, gjerne flere ganger under arbeidet etter kontakt med flater og dyr, etter arbeidet
er gjort og når man forlater gården. Anbefalt prosedyre for håndvask finner du her.
Bruk egne arbeidsklær for hver gård du er på. Arbeidsklær vaskes ofte. Ta kontakt om dette
ikke er tilgjengelig.
Det skal ikke være kontakt med folk på gården ved påvist koronasmitte. Kommunikasjon
skal da foregå ved telefon. Generelt sett så skal det minimum holdes 1 meters avstand ved
fysisk møte.
Det er siden 15. juni mulig å reise til Island, Danmark, Finland og Gotland i Sverige, uten at
man skal i karantene etterpå. For alle andre land gjelder 10 dagers karantene ved
hjemkomst. Reising til disse landene gjør man på egen risiko. Ved hjemkomst etter ferie
skal man kunne stille på jobb, og utenlandsferie med påfølgende karantene gir ikke rett til
sykepenger eller lønn.

Vi har alle et ansvar for å gjøre vårt for å begrense smitte i den situasjonen vi er oppe i. Landbruket
har en viktig rolle i å holde samfunnet i gang. Det er da viktig at vi tar vårt ansvar på alvor, og sørger
for å opprettholde et godt omdømme.

Telefonnummer der vi er tilgjengelige: 46424400
Med vennlig hilsen,

Kontorpersonale i Landbruk Nordvest

_________________________________________________________________________________________________________________________________Kontoradresse:
Avd. Sunndalsøra
Avd Surnadal
Avd. Valldal
Avd. Ørsta
Fannestrandvn 63

Auragata 3

Landbrukshuset

Boks 123

Dalevegen 6

6415 Molde

6600 Sunndalsøra

Skei sentrum

6211 Valldal

6153 Ørsta

911 36 019

464 24 400

480 68 543

414 48 779

464 32 050

