Til alle ansatte i Ørland kommune!
Korona-smitten øker i Norge og i de fleste land utenfor Norge. Det vurderes jevnlig nasjonalt
hvilke land som regnes som «røde» land med karantene-plikt etter hjemkomst, og hvilke
land som regnes som «gule» land. Det har også vært tilfeller av smitte som har spredt seg
etter reise til land som ikke har vært «røde».
Kommunen har svært mange samfunnskritiske funksjoner som skal oppfylles, det være seg i
hovedsak innenfor helse men også oppvekst, renhold og andre støttefunksjoner. Det er
høyst nødvendig at disse funksjonene fortsatt kan driftes på tilnærmet normalt vis ut fra
regjeringens definisjon av Norge som på «gult» smittenivå.
Kommunen oppfordrer alle sine ansatte om ikke å gjennomføre fritidsreiser til utlandet,
jamfør regjeringen sin oppfordring. Jobbreiser til utlandet utelukkes. Eventuelle unntak må
godkjennes av kommunalsjef for aktuelle enhet.
Dersom reise til utlandet blir gjennomført må ansatte som har reist til «gule» land ikke
nødvendigvis i karantene (se egne karanteneregler ved FHI), men gjennomføre koronatest.
Testsvar må foreligge som negativt før jobbstart. Test 2 gjennomføres femte dag etter
jobbstart, dog ikke nødvendig dersom mer enn 10 døgn siden innreise. For ansatte innen
helsesektoren gjelder det bruk av munnbind på jobb mellom test 1 og test 2. Dette for å
beskytte andre ansatte og pasienter/brukere av helsetjenesten.
Ved reise til «røde» land gjelder karanteneregler etter FHI sine retningslinjer. Koronatest ved
symptomer.

Følgende retningslinjer gjelder hvis du har vært utenlands:





Rødt land/regioner – 10 dager karantene etter ankomst Norge. Skal testes kun ved
symptomer.
Gule land/regioner – må vise til negativ test før jobbstart, test 2 femte dag etter
oppstart. Test 2 er ikke nødvendig hvis det har gått mer enn 10 dager etter ankomst
Norge.
Ansatte i helse må bruke munnbind på jobb mellom test 1 og 2.
Vi vil fortløpende vurdere innenlandsreiser dersom utbruddene skulle bli store.

Skulle noen velge å reise utenlands, må man ta høyde for at tiden man bruker i eventuell
karantene og testing tas av ferie/fritid. Reisende fra røde land må i karantene i 10 dager, og
må legge denne tiden i sin ferie/fritid før de returnerer til jobb. Reisende fra gule land må
legge ventetiden frem til resultatet av test 1 inn i sin ferie/fritid. Ved negativ resultat på test
1, må ansatte i helse bruke munnbind frem til test 2.
Ørland kommune utelukker jobbreiser til utlandet. Dette gjelder alle reiser, både
tjenestereiser, kurs, konferanser og andre faglige reiser.

Hvilke land/områder som er unntatt karanteneplikten, vil kunne endre seg raskt.
Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende på www.fhi.no.

Ørland kommune ønsker å følge føre var-prinsippet, og oppfordrer alle til å la
seg teste dersom man mistenker at man kan ha vært utsatt for smitte.
Vi oppfordrer flest mulig til å benytte rådene som følger:

1: Trenger du å teste deg for korona?
Start med å gå inn på www.koronasjekk.no. Svar på de enkle spørsmålene på nettsiden, så
får du et klart råd i forhold til om du bør ta en koronatest.

2: Slik bestiller du testing!
Får du et råd om å la deg teste, oppfordres du til å bestille tid for korona-test på følgende
måte;
 Ring tlf. 947 88 545 mellom kl. 09.00 – 15.00 på hverdager.
 Hvis det er stor pågang kan du sende SMS til samme tlf.nr og vi ringer deg opp så
snart vi har mulighet.
 Utenom telefontid kan du bestille test på
link; https://helserespons.no/web/bjugn/andrehenvendelser/. Du vil påfølgende
hverdag få SMS med oppmøtetid for test.
 Sted for testing er i rundkjøring ved Bjugn legekontor. Dere kjører frem dit og test vil
bli utført når du sitter i bilen.

3: Slik finner du svar etter testing!
Prøvesvar etter koronatest sjekkes du selv på https://helsenorge.no/. Svar på telefon gis
ikke med mindre det er spesifikt avtalt. Pasienter med positive prøver blir kontaktet.
Vennlig hilsen
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