Tiltakskort håndtering av potensiell smitte Covid – 19

Lostjenesten har utarbeidet tiltakskort for å forsørge enhetlig håndtering av hendelser hvor
vi enten vet at våre ansatte har vært utsatt for smitte, eller at potensialet for dette er til
stede. Tiltakskortet er basert på retningslinjer fra FHI, samt at Lostjenesten praktiserer etter
et «føre var prinsipp» av hensyn til helsen for våre ansatte og alle våre kunder.
Lostjenesten forholder seg til de generelle retningslinjer fra FHI1, og FHIs retningslinjer for
oppfølgning av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering.2
Nærkontakt vil av FHI defineres3 ved at losen har hatt kontakt med en person som er
bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første
symptomene OG;
-

Kontakten har vært:
o Under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER
o Direkte fysisk kontrakt ELLER
o Direkte kontakt med sekret (for eksempel blitt hostet direkte på)

Informasjon endrer seg fortløpende, merk at den til enhver tid gjeldende informasjon er
tilgjengelig på FHI sine hjemmesider4.
Kommunelege er ansvarlig for oppfølgning og smittesporing5, og følger retningslinjer fra
FHI i håndbok for kommuneleger6. Losoldermenn innehar oversikt over aktuelle
kommuneleger i sitt ansvarsområde, det henvises til Helsedirektoratets oversikt over
aktuelle kommuneleger (under utarbeidelse pr 16/11-2020 fra HDIR).
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https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/
3
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/
4
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
5
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/smittesporing/
6
https://www.fhi.no/nettpub/overvaking-vurdering-og-handtering-av-covid-19-epidemien-i-kommunen/
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Kontakt med
personell med
potensiell smitte

Kontakt med
personell med
påvist smitte

• Personell settes i karantene i påvente av smitteresultat
• Ved behov innhenter LOM opplysninger om
smittesituasjon, og gjør vurdering på om karantene skal
opprettholdes i samråd med vakthavende i kriseledelsen
eller nautisk rådgiver HMSK.
• Avvent svar på testresultat
• Negativt: Ut av karantene. Positivt: se under.
Kommunelege er kontaktpunkt.

• Kontakt kommunelege for videre fremgangsmåte
(smittesporing)
• Los i karantene/isolering.
• Oppfølgning fra nærmeste leder
• Tilbringertjeneste varsles hvis involvert (smittesporing)
• Lidal kontaktpunkt
• Kunder varsles hvis involvert (smittesporing, kommunlege
ansvarlig)

Lostjenesten skal så langt det lar seg gjøre inneha oversikt over eget personell med behov
for særskilte tilretteleggingstiltak som følge av den pågående pandemien, LOM/leder LF er
ansvarlig for dette. For informasjon om risikogrupper vises det til FHI sin oversikt7.

7

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/
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