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  Anbefalinger fra Veterinærforeningen til veterinærer i akvasektoren  
 

 

Virksomheten må til enhver tid følge myndighetens anbefalinger og pålegg. Dette 
innebærer også å holde seg løpende oppdatert. 

Arbeidsgiver plikter etter arbeidsmiljøloven å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 

De anbefalte tiltakene er ikke uttømmende og må vurderes fra dag til dag i den enkelte 
fiskehelsetjeneste eller oppdrettsselskap etter som situasjonen utvikler seg. Tiltakene 
er ment som en støtte til refleksjon med hensyn til smitterisiko i virksomheten. 

Formål:  

• Unngå kryssmitte mellom veterinær og kunde / oppdretter  

• Opprettholde god fiskevelferd 

• Yte nødvendig samfunnstjeneste basert på løpende risikovurdering av Covid-
19-situasjonenen 

 

Overordnet:  

• Kunde/oppdretter skal informere om noen av de ansatte er satt i karantene, har 
luftveissymptomer eller har fått påvist Covid-19 på forhånd 

• Vurder om besøket kan utføres med mindre bemanning fra kunde/oppdretters 
side. Oppdretters HMS er uansett å anse som overordnet 

• Veterinæren skal til enhver tid følge myndighetenes (FHI) og evt. 
bedriftshelsetjenestens oppdaterte anbefalinger  

 

Protokoll:  

Før avreise: 

• Undersøk hvilke interne retningslinjer for smittevern som gjelder hos 
kunde/oppdretter  

• I forkant av alle besøk skal det være avklart om ansatte ved virksomheten har 
fått påvist smitte med Covid-19, har luftveissymptomer og/eller er satt i 
karantene 

• Hvis firmabil som brukes av flere, påse at bilen er desinfisert mellom brukere 

• Alt utstyr skal desinfiseres før det bringes ut på anlegg. Dette gjelder også retur 
av utstyr. Med andre ord vanlige smittehygieniske rutiner 
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• Ta med egen matpakke / drikke. Unngå bruk av lokalitetens/fartøyets 
kjøkkenfasiliteter 

• All dokumentasjon utveksles elektronisk  

 

Reise: 

• Ingen håndhilsning og/eller klemming 

• Hold avstand til dine medpassasjerer – minst 2 meter 

• Unngå å ta på kontaktflater som mange bruker, men tenk egen sikkerhet for 
fallskade 

 

På lokaliteten: 

• Bruk virksomhetens overordnede HMS – har de egne smittevernsrutiner skal 
disse følges. Forhold dere til god smittevernspraksis 

• Bruk virksomhetens smittesluse, Ren inn – ren ut prosedyre 

• Unngå vanlige kontaktflater (f.eks. dørhåndtak, gelender, tastatur) og foreta 
hyppig håndvask/desinfeksjon 

• Unngå unødig kontakt med ansatte og hold fortrinnsvis minimum 2 meter 
avstand 

• Bruk engangshansker ved behov eller i usikre situasjoner 

• Dokumenter mottas elektronisk  

 

Oppslag  

• IK-tabell for gjennomført vask/desinfeksjon av bil og utstyr 
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