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Retningslinjer fra Havforskningsinstituttets Rederi 
angående håndtering av Corona situasjonen 

  
Hensikten med disse retningslinjene er å etablere felles praktiske og hensiktsmessige løsninger med 
effektive barrierer for å hindre at smitte kommer om bord, hindre/minimere spredning dersom 
smitten har kommet om bord, samt redusere konsekvensen dersom noen blir syk. 
 
Norge har nå iverksatt trinn 4 og gjenåpning av samfunnet, samtidig er det mange land som 
fremdeles har utfordringer.  
 

1. Generelt 
Det er viktig å følge Folkehelseinstituttet (FHI) sine råd for smittevern og innreiseregler for 
de land den enkelte reiser fra/til. 
 

2. Tiltak for å hindre at smitte kommer om bord 
a) Vi oppfordrer alle til å gjennomføre vaksinering 

 
b) Dersom man føler seg syk før tokt er det viktig å melde fra til arbeidsgiver og bli hjemme. 

c) For personer som ankommer Norge for å gå om bord som mannskap eller toktdeltaker, 
skal de forholde seg til de enhver tid gjeldende regler vedrørende karantene og testing: 
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

 
d) Ved krav om karantene skal denne ikke gjennomføres om bord. 

 

3. Tiltak ved mistanke om smitte om bord 
Dersom det er mistanke om smitte om bord anbefales følgende tiltak: 
- Den eller de som har symptomer og den eller de som er på samme arbeidslag, må isoleres 
alene på hver sin lugar. Det anbefales ikke å bruke hospitalet til isolasjon.  
- Person(er) med symptomer testes med antigen test så snart som mulig om bord. 
- Kapteinen varsler rederiet ved mistanke om Koronasmitte om bord. 
- Kapteinen vurderer om mulig smittede og påvist smittede skal sendes i land, og i så fall:  

 Kontakte Radio Medico for råd og veiledning.  
 VTS Vardø kontaktes for å få anvist anløpshavn. 
 Kontakt lokal havnemyndighet i anvist anløpshavn. 
 Kontakt med lokalt smittevern i anløpshavn for å avtale tid og sted for smittetest og 

         videre oppfølging/behandling. 

4.  Tiltak for å redusere konsekvensen ved Covid-19 sykdom om 
bord 

For alle tokt som medfører at fartøyet (a) vil befinne seg utenfor rekkevidden av en 
redningstjeneste eller (b) befinner seg sør av Brest i Frankrike skal samtlige om bord vise 
gyldig Coronasertifikat senest en uke før avgang. Sertifikatet må ha gyldighet for hele toktets 
lengde. Ordningen vil gjelde så lenge helsevesenet i Norge opprettholder ordningen med 
Coronasertifikat.  
Ansatte som ikke vil eller kan fremvise sertifikatet vil bli omplassert til annen tjeneste av 
samme type som den man skulle hatt for den varighet som toktet har (med praktiske 
tilpasninger). Lønn påvirkes ikke av slik omplassering. 
 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
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Det må alltid være tilstrekkelig med verneutstyr om bord. 
Dersom man er i kontakt med noen som er satt i isolat om bord, skal man bruke personlig 
verneutstyr som for eksempel visir/briller, munnbind, vernedrakt og engangshansker. 

 

5. Andre forhold 
a) Om sykemelding og kompensasjon for tid i karantene 
Her kan det være forskjeller mellom arbeidsgivere.  
For HI ansatte er det også forskjell på om man er sjø- eller landansatt.  
 
For landansatte: Se Personals sider på Hinnsiden.  
 
For sjøansatte:  
Sjøansatte som settes i karantene utenfor hjemmet ved utreise, for eksempel på hotell, vil 
bli kompensert for dette med 2/30 pr dag. Det vil ikke bli kompensert for innreisekarantene 
etter endt arbeidsperiode om bord.   
 
Sjøansatte som setter seg selv i karantene basert på egen helsetilstand (Covid-19 
symptomer) og derfor ikke kan møte på jobb til avtalt tid, trenger ikke sykemelding for 
dette.  
 
b) Personer i risikogrupper ihht FHI sine definisjoner 
Dersom du er i risikogruppe for Koronasmitte og/eller har underliggende sykdommer, bør du 
avklare med din fastlege eller sjømannslegen om det er tilrådelig å reise om bord. 
Få gjerne sykmelding om det ikke er tilrådelig. Eventuelle reiserestriksjoner må snarest 
meldes til kaptein, mannskapssjef og/eller toktleder. 
 
Immundempende medisiner gir lavere oppnådd effekt av Covid-19 vaksine. Det er derfor 
viktig at de dette gjelder for, informerer kaptein eller mannskapssjef om alle helsemessige 
forhold.  
 

 
Hvis du har spørsmål til dette, kontakt: 
 
Terje-Chr. Karoliussen  
HMS & Kvalitetsleder, Rederiavdelingen  
Mobil: 99332904 
E-post: terje-christian.karoliussen@hi.no 
 
Kryssreferanser 
Risikovurdering Koronavirus COVID-19 Fartøy 
https://www.hi.no/hi/tokt/rederiavdelingen/koronainfo-tokt-og-fartoy/ 
 
Eksterne referanser 
Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/ 
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