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Smitteverntiltak (Covid-19) i forbindelse med fysiske 
kontroller 
 
 
 
Virksomhet: Kontrollavdelingen Norges Sildesalgslag 
 
Ansvarlig leder: Tony B. Hatland 
 

Sildelaget vil gjenoppta fysiske kontroller fra og med mai 2020. 
 
Generelt forventes det at Sildelagets inspektører har en høy bevissthet rundt 
smitteforebyggende tiltak og hvordan de skal forholde seg til tegn på sykdom.  
 
Interne råd som gis vil kunne bli endret fortløpende hvis det kommer nye gjeldende føringer 
fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Slike endringer vil bli tydelig formidlet og vil 
være tilgjengelig til enhver tid på «Silderisp». Alle har et eget ansvar for å søke oppdatert 
informasjon. Det er viktig at det løpende tas beslutninger som er nødvendig på alle nivåer. 
Generelt er det bedre å være føre var, og heller justere ned når vi får kontroll eller får faglige 
råd. Derfor er det viktig at ansatte og ledere har en god dialog. 
 
Følgende elementer er hentet fra Arbeidstilsynets rettledere og risikovurderes; 

- Arbeidstakere i risikogrupper FHI retningslinjer for Risikogrupper med definisjon 
- Nærkontakt med kolleger eller besøkende (mindre enn 2 meter) 
- Manglende tilgang til håndvask med såpe eller spritbaserte hånddesinfeksjonsmidler 
- Manglende tilgang til nødvendig smittevernutstyr, f.eks. hansker, P3-masker, 

visir/tette vernebriller 
- Manglende opplæring for de ansatte 
- Reisevirksomhet 

 
 
 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/
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KARTLEGGING OG RISIKOVURDERING (skjema 1 av 3) 
 
Nr Hva kan gå galt? Beskriv konsekvensene hvis det skjer Hvor ofte 

skjer det? 

Konsekvens Kommentar Vurdert 

av/dato 

1 Inspektør blir smittet 

av medinspektør eller 

kontrollobjekt 

Inspektør blir inkapasitert og satt i 
karantene. 
 
Sildelagets kapasitet til å gjennomføre 

kontroller reduseres, som kan medføre 

redusert etterlevelse av reguleringene. 

Sjelden Svært 

alvorlig 

En sentral oppgave for kontrollmyndighetene er å 
følge fiskeri- og landingsaktiviteten. Dette krever 
ofte fysisk tilstedeværelse enten om bord på 
fiskefartøy eller der fisk landes, sorteres og veies, 
samt der seddel skrives.  
 
I forbindelse med slik tilstedeværelse vil det kunne 
være vanskelig å opprettholde anbefalt avstand til 
medinspektør og kontrollobjekt (skipper og 
mannskap om bord på fiskefartøy, ansatte på 
fiskemottak mv) 
 
Covid-19 er en generelt samfunnsproblem og 

smittespredning skal unngås. 

Tony B. 

Hatland / 

16.04.2020 

2 Kontrollobjekt blir 

smittet av inspektør 

Driftsstans ved fiskemottak eller fartøy. 
 
Kontrollobjektene blir satt i karantene. 

Sjelden Svært 

alvorlig 

Inspektører kan gjennomføre kontroller mot flere 
kontrollobjekter i løpet av en dag/uke. 
 
Fiskerinæringen er definert som en samfunnskritisk 

funksjon. Det er derfor et mål at næringsaktiviteten 

skal holdes i gang. 

Tony B. 

Hatland / 

16.04.2020 

3 Inspektør smitter 

egen familie 

Karantene for husholdningen Sjelden Alvorlig Smittevernregler fra FHI gjelder for samtlige. Tony B. 

Hatland / 

16.04.2020 

4 Ansatte er i 

risikogruppen men 

stiller på jobb og 

Ansatt blir inkapasitert og satt i karantene 

eller Isolasjon med mer eller mindre alvorlig 

Sjelden Svært 

alvorlig 

Ansatte i risikogruppen skal ikke stille på jobb i 

slottsgaten/i felt, men jobbe hjemmefra. 

Tony B. 

Hatland / 
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pådras smitte     sykdomsforløp Informasjon og bevisstgjørelse til samtlige 30.04.2020 

5 Ansatt utsettes for 

smitte ifm reise til og 

fra jobb  

Ansatte blir inkapasitert og satt i karantene 

eller Isolasjon med mer eller mindre alvorlig 

sykdomsforløp med påfølgende 

driftsutfordringer for markedsplassen ved 

smitte internt i bedriften 

Svært 

ofte 

Svært 

alvorlig 

Ansatte frarådes å benytte offentlig transport. 

Anbefaling fra FHI og arbeidstilsynet er å fortsette 

med hjemmekontor der hvor dette er mulig. 

Tony B. 

Hatland / 

30.04.2020 
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RISIKODIAGRAM (skjema 2 av 3) 
Nr Hva kan gå galt? Risikodiagram 

1 Inspektør blir smittet av medinspektør eller kontrollobjekt 

 

2 Kontrollobjekt blir smittet av inspektør 
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3 Inspektør smitter egen familie 
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RISIKODIAGRAM Pkt 4 
Virksomhet/avdeling e.l.: 
Samtlige ansatte 

Ansvarlig leder: 
Paul M. Oma 

 

 

 
RISIKODIAGRAM 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

Svært ofte 4                         

Ofte 3                         

Sjelden 2                     4   

Svært sjelden 1                         

 

 Ubetydelig 1 Mindre alvorlig 2 Alvorlig 3 Svært alvorlig 4 

 
 Konsekvens 
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RISIKODIAGRAM 5 
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Svært ofte 4                         

Ofte 3                         

Sjelden 2                        

Svært sjelden 1                     5   

 

 Ubetydelig 1 Mindre alvorlig 2 Alvorlig 3 Svært alvorlig 4 

 
 Konsekvens 
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HANDLINGSPLAN (skjema 3 av 3) 
 
Nr Kort beskrivelse av 

faren/problemet 

Prioritering Tiltak for å redusere risikoen Ansvarlig(e) Tidsfrist 

1 Inspektør blir smittet av 
medinspektør eller 
kontrollobjekt 
 
Vekting i matrise: 8 

4 • Inspektør deltar ikke på kontroll ved symptomer på 
luftveisinfeksjon eller pålagt karantene og påvist smitte i egen 
husholdning. 
 

• God håndhygiene (vaske hendene så ofte som mulig, ikke 
berøre ansiktet, ikke håndhilse og unngå fysisk kontakt) 

 
o Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler/håndsprit virker 

mot koronavirus og er et alternativ hvis ikke 
håndvaskmuligheter er tilgjengelig.  

o Merk at alkoholbasert desinfeksjon ikke er effektivt 
ved synlig skitne hender, da bør håndvask utføres 
først. 

 

• God hostehygiene (hoste i albu) 
 

• Benytte munnbind og visir 
 

• Overtekksdress/beskyttelsesdrakt på mottak 
 

• Ha antibac/Hånd desinfeksjon tilgjengelig 
 

• Holde minimum en meters avstand (inntil 15 minutter), og 
minimum to meters avstand over lenger tid. 
 

• Inspeksjonsrapport gjennomgås muntlig oversendes til 
kontrollobjekt per e-post på forespørsel. 
 

• Transport til og fra kontroll 

Nærmeste leder og den enkelte 
inspektør 

27/04 
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o Helst en person i hver bil. Dersom ikke mulig, 

aksepterer FHI to i bil. 

• Hvis en inspektør får symptomer og sykdomstegn i løpet av 
arbeidsdagen/fysiske kontroller og det kan være mistanke om 
koronavirus, skal følgende gjøres: 
 

o Følges ut av lokaler (for å unngå unødvendig berøring 
av kontaktpunkter)  

o Inspektør kjører rett hjem  
o Ringer fastlege eller 116117 (legevakt) hvis fastlege 

ikke er tilgjengelig  
o Kontaktflater desinfiseres med 

overflatedesinfeksjonsmiddel.  
o Eventuelt kan den ansatte kjøres hjem med hansker 

og kirurgisk munnbind.  
o Disse forhåndsregler benyttes også på vei til og fra 

kontrollene på f.eks ferger 
 

• Kontrollen avbrytes hvis inspektør 
 

o har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved 
håndhilsing) en som er bekreftet syk med covid-19.  

o har vært i direkte kontakt med spytt (for eksempel 
blitt hostet direkte på) fra en person som er bekreftet 
syk med covid-19.  

o har hatt nærkontakt, ansikt til ansikt, under 2 meter i 
mer enn 15 minutter, med en person som er bekreftet 
syk med covid-19.  

o har oppholdt seg i et avgrenset miljø (for eksempel et 
klasserom, møterom, venterom e.l.) med en person 
som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 
minutter og på mindre enn 2 meters avstand 
 
I og med at det ikke er påvist Covid-19, må leder 
vurdere om det er behov for forebyggende skjerming 
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med utgangspunkt i disse fire kulepunktene. Hvis 
skjerming benyttes skal denne vare i 14 dager.  

 

2 Kontrollobjekt blir smittet av 
inspektør. 
Vekting i matrise: 8 

3 • Anlegget kontaktes ved ankomst. Det skal avklares om og 
eventuelt når det har vært representanter for mottaksanlegget 
som har/har hatt symptomer og sykdomstegn. 
 

• Kontrollobjektet(ene) skal oppgi om det er innført og hvilke 
smitteverntiltak som er innført ved mottaksanlegget. 
 

• Smitteverntiltak innført av mottaket skal følges. 
 

• Anlegget informeres om de tiltak Sildelaget har innført (Denne 
veilederen). 
 

• Tiltak under punkt 1 følges. 
 
 

Nærmeste leder og den enkelte 
inspektør 

27/04 

3 Inspektør smitter egen familie 
Vekting i matrise: 6 

5 • Inspektør og husholdning settes i karantene. Inspektør deltar 
ikke i kontroller før alle i husholdning er symptomfri i 
minumum [7 dager]  

Nærmeste leder og den enkelte 
inspektør 

30.05-20 

4 Ansatte er i risikogruppen men 
stiller på jobb og pådras 
smitte      
Vekting i matrise: 8 

2 Ansatte i risikogruppen skal ikke stille fysisk på arbeidsplassen men 
utføre funksjonene sine fra hjemmekontor. Foreløpig anbefales det å 
etterleve arbeidstilsynets anbefalinger om at dem som kan jobbe 
hjemmefra fortsetter med dette. 

Nærmeste leder og den enkelte 
inspektør 

30.05-20 

3 Ansatt utsettes for smitte ifm 
reise til og fra jobb   
Vekting i matrise: 16 

1 Ansatte som må ta kollektivtransport for å komme til jobb, der egen bil, 
motorsykkel, sykkel, sparksykkel eller til fots ikke er mulig, bør fortsette 
med hjemmekontor. Eventuelt kan man parkere bil i utkant av bykjernen 
og gå/sykle derfra. 
Arbeidsgiver kan vurdere redusert bruk av kjernetid, slik at ansatte 
kommer på kontoret til forskjellige tider og dermed kan unngå rushtiden. 
Foreløpig anbefales det å etterleve arbeidstilsynets anbefalinger om at 

dem som kan jobbe hjemmefra fortsetter med dette.  

Nærmeste leder og den enkelte 
inspektør 

30.05-20 
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Vedlegg 1 – Screening av personell benyttes dersom du mistenker at du kan være 
smittet/syk 
 
 
Navn  

Telefonnummer  

 

Screening /egenerklæring 
 

1) Har du symptomer på luftveisinfeksjon?   

Symptomer Ja/Nei Dato symptomstart 

Feber (hvis målt,  ant grader)?   

Hoste (hvis ja, opphost, slim) osv.)?   

Tungpustethet?   

Hodepine    

Slapphet   

Nedsatt lukte og eller smaks sans   

Muskelverk   

Sår hals   

Rennende eller tett nese   

Nysing   

 

2) Har du kjent allergi?                                              ja / Nei 

 

3) Har du vært i kontakt med noen som har: 

 

Fått påvist Covid-19 siste 14 dager?                                            Ja / dato:   Nei 

 Er isolert grunnet mistenkt smittet med Covid-19 siste 14 dager?                    Ja / dato:                     Nei  

4) Har du vært på reise utenfor Norge siste 14 dager? (Dersom ja: oppgi dato hjemreise, hvor 

vedkommende har vært og transportmiddel på hjemreise)                                                              Ja  Nei 

 

Dato? Hvor? Hvilken transport hjem? 

   

 

Hvis ja, meld fra til overordnet. Du skal være ferdig med anbefalte tiltak før deltakelse på inspeksjoner. 

 

Les på FHI sine nettsider om hvordan du skal forholde deg ved karantene her: FHI karantene med mer. 

 

Personer som har underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og 

høyt blodtrykk er i risikogruppen for et mer alvorlig sykdomsforløp. Risikogrupper  skal ikke stille fysisk på 

arbeidsplassen, men anbefales å arbeide hjemmefra. 

 

Signatur/dato 

 

 

_______________________/______________ 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/
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