
Lokal Instruks for forebygging av smitte 
Denne instruksen gjelder alle som jobber på 802. Instruksen gjelder fra dags dato til ny instruks blir 
gitt.  
 
Stasjonen: 
- Besøk begrenses til det som er absolutt nødvendig, gjelder også personell i tjeneste. 
- Besøk skal være tjenesterelatert. 
- Kurs og opplæring for eksterne deltakere gjennomføres ikke. 
- De dørene som kan settes i åpen stilling skal settes i åpen stilling på dagtid. Skal lukkes ved vakt 

slutt 
- Kun inngangsdør ved port 1 garasje skal brukes. Benytt vask innenfor dør før du går videre inn i 

bygget. 
 

På vakt skal vi der det er mulig holde avstand til hverandre, unngå samlinger som ikke 
er nødvendig. 

 
 
Personlig hygiene: 
- Alle har et ansvar selv for å oppsøke informasjon (Tiltaksbok i Bliksund), og forholde seg til den 

informasjonen som blir gitt. 
- Alle skal vaske hendene grundig med såpe og vann med en gang de kommer inn på stasjonen.  
- Såpe og vann er best for håndvask. Vask i MINST 20 sekunder. Bruk sprit ved behov. 
- Vask alltid hendene før du går inn på vaktrom 
- Håndhygiene (handvask/desinfeksjon skal utføres når man kommer på jobb og når man reiser fra 

jobb 
- Håndhygiene (handvask/desinfeksjon skal utføres før og etter sjekk av utstyr 
- Hold avstand til andre. 
- Samband bør vaskes med oxivipe ved avlevering av terminal.  
- Berøringspunkter i ambulansen vaskes etter hvert oppdrag. 
- Vernebriller påføres navn og benyttes på nytt. Desinfiser med sprit eller oxywipe / oxyfoam etter 

oppdrag. 

Arbeidstøy: 
- Følg tiltak som er beskrevet i Bliksund 

 
Vask 802 og utstyr 
- Følg tiltak som er beskrevet i Bliksund 

 
Håndhilsing og nærkontakt: 
- Unngå håndhilsning og annen nærkontakt. 
- Hold god avstand til hverandre med tanke på dråpesmitte. 

 
Trening: 
- Ordinær teamtrening utgår i perioden. Ha fokus på trening som omhandler smittevern 

 
Garderobe/dusj/toaletter: 
- Bruk garderober til skift fra privat tøy til arbeidstøy og fra arbeidstøy til privat tøy ved vaktens 

slutt 



 
Kontor: 
- Tastatur og annet datatilbehør tørkes med OxyWipe etter bruk 

 
Oppholdsrom 
- Alle må ta felles ansvar for å holde kjøkken og oppholdsrom rent og ryddig. 
- Ha ekstra fokus på renhold av bord, benkeplater og kontaktpunkter som knapper på kaffemaskin.  
- Unngå større ansamlinger, for eksempel i forbindelse med vaktskifte. 
- Vask alltid hendene før du håndterer kjøkkenutstyr. 
- Alt av glass og kopper skal stå med toppen opp. Pga smitte ligger i bunn. 
- Det vil ikke bli økt renhold ved renholdspersonell, alle må derfor ta et ansvar selv. 
- Tastatur og dørhåndtak skal tørkes med OxyWipe-servietter daglig av vaktpersonalet. Det skal 

brukes hansker ved bruk av disse serviettene.  
 
 

Ved hendelser: 
- Ta forhåndsregler i alle situasjoner ute.  
- Følg tiltak beskrevet i Bliksund 
 

Varsling ved sykdom: 
- Hvis du eller noen du bor sammen med opplever symptomer kontaktes nærmeste leder. 

 

Vi oppfordrer alle ansatte til å følge folkehelseinstituttets råd også utenfor arbeidstid. Dette gjelder 
for eksempel å unngå større folkemengder og arrangementer som samler mange mennesker. 

 

 


