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 prosesskjemaer innhentet fra Helsetjenesten, og det er
verdt å merke seg at Lostjenesten har etablert en strengere praksis enn Helsetjenesten –
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
bruk av hjemme karantene og hjemme isolering.2 Nærkontakt vil av FHI defineres3 ved at
losen 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.
hatt nærkontakt, ansikt til ansikt, under 2 meter i mer enn 15 minutter, med en
person som er bekreftet syk med covid-19.

Kontakt med
personell med
potensiell smitte

Kontakt med
personell med
påvist smitte

Hjemmekarantene

Symtomer på akutt
luftveisinfeksjon

Isolering

• Basert på føre-var prinsippet settes losen i karantene (hjemme hvis mulig) i påvente av smitteresultat
• Hvis potensiell smitte er tilført på fartøy som har smittevernrutiner (e.g. losbåt), må egen vurdering gjennomføres.
• Avvent svar på testresultat (Negativt: Ut av karantene. Positivt: se under). Kommuneoverlege er kontaktpunkt.

• Los i karantene
• Ved symtomer på akutt luftveisinfeksjon, skal personen isoleres.

• Personer som er i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nær kontakt med andre.
• Unngå å møte andre
• Unngå reise og offentlig transport

• Personen settes i isolering.
• Personer i husholdningen skal i karantene.

• Isolering betyr at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted.
• Personen skal isoleres fra symptomer til 7 dager etter symptomfrihet.

• Lostjenesten har oversikt over personell i risikogruppe ifm COVID-19. De må kontakte fastlege ved symptomer for oppfølgning.
Personell i
risikogruppe

1

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/
2
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