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INSTRUKS FOR HÅNDTERING AV KORONAVIRUS, COVID - 19

___

1. HENSIKT OG OMFANG
Hensikten med dette dokumentet er å formidle konsernets instrukser for hvilke tiltak vi tar for
å ivareta vårt samfunnsansvar, for å begrense smittespredning, samt opprettholde våre
forretningsaktiviteter i den aktuelle situasjonen. Instruksen omfatter ALLE ansatte og
underleverandører på oppdrag for konsernet, uavhengig av stilling og arbeidsplass.
2. OVERORDNET
TS Group følger retningslinjene fra Folkehelseinstituttet (FHI).
Alle ansatte plikter å holde seg oppdatert på utviklingen og etterleve anbefalinger og
reguleringer.
Se også anbefalingene fra Norsk Olje & Gass her!
Der våre kunder har retningslinjer som avviker fra dette sender vi fortløpende informasjon til
dem det gjelder. Er du i tvil om hva som gjelder for deg, kontakt alltid HR eller din nærmeste
leder.
3. HYGIENE OG SMITTEVERN
Alle ansatte skal utvise god håndhygiene og hostvaner, unngå nærkontakt med andre som
håndhilsning og klemming. Sett deg inn i hvordan forebygge smitte!
4. MISTANKE OM SMITTE
Ved enhver mistanke om smitte, også dersom du ikke har vært i områder med utbredt
spredning, kontakt lege på telefon for råd og avtale om eventuell undersøkelse. Symptomene
på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter
og pustevansker.
Har du vært i områder med utbredt spredning skal du holde deg hjemme, ikke delta på kurs,
ikke reise offshore eller komme til kontoret. Du skal informere din leder og HR så snart som
mulig. Du skal holde deg hjemme i 14 dager selv om du føler deg frisk. Kravet har
tilbakevirkende kraft. Hvis du eksempelvis kom hjem fra utsatte områder for ti dager siden
skal du holde deg hjemme i fire dager. I tilfellene over skal lege kontaktes for sykemelding.
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Dersom du har blitt smittet, eller har hatt nærkontakt med en person som har fått påvist
smitte, skal du ikke reise offshore, ikke delta på kurs eller komme til kontoret.
Du skal rådføre deg med lege vedrørende din tilstand. Videre må legen erklære deg frisk og
smittefri før du kan komme tilbake til arbeid. Du skal omgående informere din leder og HR
dersom du har fått påvist koronasmitte.
5. REISING
Reiser til områder med utbredt spredning skal ikke gjennomføres. Pendling til og fra heliport
og arbeidslokasjoner på land tillates.
Administrasjon og Ledelse - Man skal kun gjennomføre en tjenestereise dersom det er helt
avgjørende for selskapets primære forretningsinteresser – og det ikke er mulig å oppnå det
samme ved å bruke videokonferanse. Avklar med din leder dersom du er i tvil om hva som er
forretningskritisk eller ikke.
Ved private reiser forventer TS Group at ansatte utviser ansvarlighet og at man da ikke reiser
inn i områder med utbredt spredning eller på annen måte utsetter seg for unødig
eksponering eller risiko for å bli satt i karantene.
Følg Folkehelseinstituttets smittevernråd ved reise.
6. GENERELT
Ta alle nødvendige forhåndsregler, sett deg inn i tilgjengelig informasjon og iverksett
nødvendige risikoreduserende tiltak.
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