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1

FORMÅL OG OMFANG

1.1 FORMÅL
I forbindelse med det pågående utbruddet av COVID-19 er det behov for å begrense
smittespredning. Hovedhensikten med denne retningslinjen er å minimere smitterisiko
før utreise og dermed også ombord på innretningene. For å ytterligere begrense risiko
innføres det nå en egen utreiseinstruks, denne instruks.
Denne instruksen er gjennomgått og godkjent av Odfjell Drillings Data Protection Group.
1.2 GYLDIGHETSOMRÅDE
Denne midlertidige instruksen gjelder som minimumskrav for Odfjell Drilling MODU
enheter på norsk sokkel. Bakgrunnen for dette er den noe enklere tilgangen MODU på
norsk sokkel har til offentlig helsetjeneste og logistikk ved potensiell eller bekreftet
smitte.
Denne instruksen er basert på interne rutiner og ulike operatørers utreiseinstruks under
COVID-19 utbrudd, og anses å imøtekomme de forventninger og krav som både
myndigheter og operatører stiller til operasjon og drift av Odfjell Drilling sine MODU
enheter på norsk sokkel.
1.3 VARIGHET AV INSTRUKS
Instruksen vil være gjeldende inntil videre, og innhold vil bli kontinuerlig vurdert.
Varighet vil være avhengig av tiltak definert nasjonalt og ellers generell smittefare i
samfunnet.
2

DEFINISJONER OG FORKORTELSER

FHI

Folkehelseinstituttet

COVID-19

Corona Virus infection

FAL

Fagansvarlig lege

GDPR

General Data Protection Regulation

Helsenorge

Det offentlige nettstedet for din helse (Norge)

3

ANSVAR OG MYNDIGHET
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SVP QHSE

Ansvarlig for oppdatering av denne instruks ved endrede
omstendigheter. Gjøre denne instruks kjent for MODU
ledergruppe samt SCM.

Rig Manager

Ansvarlig for å gjøre denne instruks kjent blant eget
mannskap, eget service personell og kunden som har OD rigg
på kontrakt

VP SCM

Ansvarlig for å gjøre denne instruks kjent for OD MODU
underleverandører

OIM

Overordnet ansvarlig for overvåking av smittevern på egen
installasjon

Sykepleier

Ansvarlig for aksjoner som er tillagt sykepleier i denne
instruks

HR koordinator

Ansvarlig for aksjoner som er tillagt HR koordinator i denne
instruks

VP Operations

Ansvarlig for vurdering og eventuell godkjennelse av
avvikssøknader fra denne instruks

FAL

Ansvarlig for aksjoner som er tillagt FAL i denne instruks

4

BESKRIVELSE

4.1 Generelle råd og forventninger til alle ansatte
Myndighetene har vedtatt forskriftsendringer for å hjemle flere av de tiltakene som har
blitt iverksatt for å bremse spredningen av koronasmitte. Å bremse spredningen av
smitte er helt nødvendig for å unngå å overbelaste helsetjenesten, samt verne om de
iblant oss som er særlig utsatt for å utvikle alvorlig sykdom.
Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbrudd (Covid-19-forskriften) regulerer
dette og gjelder alle som oppholder seg i Norge.
Sammendrag av forskriftene er som følger;
•

Testing før ankomst og obligatorisk testing på grense til Norge

•

Karanteneplikt etter ankomst Norge

•

Karanteneplikt etter nærkontakt med bekreftet smittet person

•

Start av smittesporing ved bekreftet positiv test

•

Isolasjon etter positiv test

Ved karantene skal man oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted
(herunder hotell arrangert av arbeidsgiver), og følgende retningslinjer gjelder:
•

de som bor sammen kan omgås normalt, men unngå besøk
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-

ikke gå på jobb eller skole

-

ikke ta offentlig transport

-

du kan går tur med god avstand til andre

-

du kan gjøre helt nødvendige ærende i matbutikk eller apotek

-

negativ test vil ikke forkorte karanteneplikten

-

ved positiv test skal du over i hjemme-isolering

Dersom du er smittet eller utvikler luftveissymptomer i karanteneperioden, skal du i
isolasjon (i eget hjem eller annet egnet oppholdssted). Det innebærer;
-

ikke gå ut av hjemmet

-

hold avstand til andre i hjemmet der du bor

-

hold deg hjemme fra du merker symptomer på luftveisinfeksjon, til 7 dager etter
symptomfrihet

-

de du bor sammen med skal være i karantene

4.2 Karantene og Covid-19 PCR testing før offshore reise
Karanteneregler; ref. Covid-19 forskrift











Fra 29. januar kl. 00:01; I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i
Norge få anledning til å reise inn i Norge. Dette vil også gjelde EØS-borgere.
o Offshore arbeidere er betraktet som samfunnskritisk og dermed unntatt. OD
vil ha et brev til de ansatte som kan vises ved grenseovergangen
Registreringsplikt for innreisende til Norge: Alle som skal passere grensen til Norge
fra områder med karanteneplikt ("røde land/områder"), også norske statsborgere,
skal fylle ut et elektronisk reiseregistreringsskjema før ankomst til landet.
Krav om negativ test før ankomst til Norge: Personer som kommer til Norge fra
områder med karanteneplikt må fremvise attest på negativ covid-19-test tatt i
løpet av 24 timer før innreise (inkludert norske statsborgere) Om bevis ikke kan
fremlegges, kan man bli stoppet.
Obligatorisk testing på grensen: Fra 18. januar er det plikt til å teste seg for
covid-19 på grensen ved innreise til Norge. Plikten gjelder alle som ankommer
Norge fra områder med karanteneplikt, også norske statsborgere.
Alle som kommer fra UK, Sør Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og
Brasil skal gjennomføre en obligatorisk spesifikk PCR test. En PCR-test er
nødvendig for å kunne gjøre videre analyser om prøven består av en av de
muterte og mer smittsomme virusvariantene.
Alle som kommer til Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i
Norden/Europa med tilstrekkelig lav smittespredning (gule land/områder), skal
være i karantene i 10 døgn.
Personer som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene dersom de
tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Den første testen skal tas
ved ankomst, den andre tidligst sju døgn etter ankomst. Den andre testen må
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være gjort med RT-PCR metode (ikke hurtigtest). Negative test resultater må
foreligge før karantenen kan avsluttes.
Dersom test to ikke tas, må personen være i innreisekarantene i 10 døgn
Muligheten med forkortet karantene gjelder også for reisende fra UK
Gjennomført vaksinasjon påvirker foreløpig ikke karanteneplikt eller anbefaling om
test
Begge negative tester må kunne dokumenteres (ref. § 4c. karantene forskriften)
Fra midnatt, natt til søndag 31. januar, er det ikke lenger unntak fra
innreisekarantene for personer som har gjennomgått COVID-19.
Husstandsmedlemmer til personer i infeksjonskarantene må være i "vente
karantene" til personen har et negativt testresultat for første gang, eller hvis det
foreligger negativt testresultat fra en PCR-test som tas tidligst tre dager etter
husstandsmedlemmet siste kontakt med en person med bekreftet COVID-19

Linken over viser land og regioner inndelt i fargene RØD og GUL, og oppdateres av FHI
hver 14. dag som et minimum.
Digital innreiseregistrering for reisende til Norge
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/egenerklaringsskjema-forpersoner-som-skal-i-innreisekarantene-og-bekreftelse-pa-egnet-oppholdssted-forgjennomforing-av-karantene2/id2791503/
Digital Innreiseregistrering for personer som reiser til Norge og bekreftelse på egnet
oppholdssted for gjennomføring av karantene. Du skal registrere deg digitalt. Etter
fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen.
Smittesituasjon i Norge med mutert virus
Odfjell Drilling krever obligatorisk testing og et negativt PCR-testresultat (PCR eller hurtig
PCR-test, men ikke antigentest) før avgang på MODU-enheter.
 Alle enheter har PCR-testarrangementer ved de forskjellige helikopterportene, og
et negativt testresultat må bekreftes før avreise
 Mer detaljert info sendes til riggorganisasjon og kunder
 Hvis helikopterflyvningene blir kansellert / forsinket osv., må alt mannskap testes
på nytt hvis ventetiden overstiger 72 timer
Generelt om karantene før utreise offshore


10 dagers obligatorisk karanteneplikt for alle som har hatt nærkontakt med en som
har fått påvist smitte av Covid-19.



Ved symptomer (hoste, feber, kortpustethet) i løpet av 10-dagers karanteneopphold,
ingen reise offshore innenfor 21 dager.



Ved symptomer (hoste, feber, kortpustethet) som varer utover 14 dager etter
utenlandsreise; ingen reise offshore før 7 dager etter at symptomene opphører.

Dersom noen av disse punktene gjelder deg, kontakt din nærmeste leder så snart som
mulig, og før du reiser/ankommer til heliporten.
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Unntak – Personell kritisk for operasjonen (gjelder Odfjell Drilling, Odfjell Drillings
underleverandører, Operatør og Operatørens underleverandører)
Pt. er det ingen muligheter for unntak av obligatorisk 10/7 dager karantene ved ankomst
fra utlandet.
4.3 Forebyggende tiltak før utreise offshore
Restriksjonene for utreise offshore blir oppdatert jevnlig, og det kan komme endringer.
Innretninger kan også bli pålagt ytterligere restriksjoner av kunden. Avtalte
kundepålagte restriksjoner skal alltid følges.
Munnbind skal brukes hele veien på reise til heliport/buss/charterfly.
4.3.1 Testing før utreise og eventuell charterfly til utreise destinasjon
Odfjell Drilling er positiv til testing før utreise og dette er diskutert med
fagforeninger/tillitsvalgte.
Mer spesifikk info rundt dette kommer fra rig ledelse når dette blir aktuelt for en
kunde/operasjon/lokasjon. Info blir loggført i Docs system og sendt til den enkelte
ansatte. Ved reise til charterfly skal munnbind brukes.
4.3.2 Reise med charterfly til avgangsdestinasjonen
Reis til flyplassen der charteret blir tatt, må gjennomføres uten bruk av offentlig
transport. Alle andre krav i henhold til ‘CMS L3 MODU OFFSHORE TRAVEL UNDER COVID19 OUTBREAK NORSK KONTINENTALHYLLE’ må også oppfylles. Charter skal ikke brukes
hvis karantenetiden ikke er fullført. Ansiktsmaske skal brukes når du reiser med
charterfly.
4.4 Generelt - For alle ansatte
Alle skal følge Folkehelseinstituttets råd og tiltak for befolkningen generelt. Dette gjelder
både de som bor og oppholder seg i Norge, men også personell som har bopel i utlandet
forventes å gjøre seg kjent med og etterleve råd og retningslinjer fra norske
myndigheter, som henvist til under.
Dette selvsagt som et minimum eller i tillegg til myndighetenes anbefalinger der den
enkelte bor.
Informasjon og råd finnes her;


Helsenorge.no



FHI.no

4.4.1 Oppmøte
Personell som skal reise offshore møter på heliport ved start av tur – det vil si tidspunkt
den enkelte har som utreise angitt i Dawinci. Et eventuelt opphold på utreisehotell, ref.
karantene punkt 2.2 i denne instruks, skal være fullført innen angitt utreisedato i
Dawinci.
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4.4.2 Opphold på heliport, avviksdager, tåke osv.
Ved avviksdager, slik som tåke og andre situasjoner som medfører lengre forsinkelser og
forskyvninger av flyprogram, vil det komme informasjon fra Heliport og/eller kunde
dersom det blir behov for å flytte personell fra heliport til annet egnet ventested.
Rig HR/ledelse informerer de som det gjelder om egnet ventested og transport.
Hold deg orientert om endringer i flyprogram!
4.4.3 Reiseinstruks
Dersom du reiser med fly frem til din relevante heliport når du skal offshore, vær
oppmerksom på at de fleste flyselskap i dag krever at samtlige passasjerer bruker
munnbind gjennom hele flyturen. Dersom flyselskapet du reiser med ikke krever bruk av
munnbind, oppfordrer Odfjell Drilling likevel at du gjør dette. Flyselskapet vil ikke står for
utdeling av munnbind, noe som betyr at du selv må sikre at du har dette tilgjengelig.
Dersom du er offshore på en av Odfjell Drillings MODUs, vil du få tildelt munnbind både
til bruk på reisen hjem, samt på din neste tur offshore.
Unngå offentlig transport på reisen til heliporten, bruk egen bil i den grad det er mulig.
Ved kjøring husk:


Overhold kjøre- og hviletidsbestemmelser. Dvs. være uthvilt ved kjørestart, maks 10
timer kjøretid per døgn med innlagte pauser (anbefalt minimum 45 minutter per 4,5
timer).



Følg myndighetenes anbefalinger ved stopp/pauser



o

Hold god avstand til andre (ved pauser eller på ferge) – 1 til 2 meter.

o

Sikre god håndhygiene og bevissthet ved berøringspunkter (obs.
drivstofftanking, ferger)

o

Unngå å ta deg i ansiktet

Unngå offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ta med mat og drikke for hele
turen hjemmefra.

Taxi skal i den grad det er mulig unngås, og transport mellom hotell, flyplass og heliport
blir informert om av rigg ledelse. Hvis taxi er nødvendig skal både sjåfør og reisende
bruke munnbind.
Ved bruk av offentlig transport som fly og tog, følg alltid følgende forsiktighetsregler:


Hold avstand til andre – 1 til 2 meter



Bruk munnbind



Sikre god hånd -og hostehygiene



Unngå å ta deg i ansiktet



Vær særlig oppmerksom på relevante berøringspunkt i forbindelse med f.eks.:
o

Sikkerhetskontroll

o

Boarding
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o

Bagasjehåndtering

Ved helikopterterminalene og under helikoptertransport er det iverksatt en rekke
smittevernstiltak:
4.4.4 Helikopter terminal


Vektere blir informert kontinuerlig om nye utreisekriterier



Munnbind skal brukes på heliporten



Ekstra vektere som stiller spørsmål om reisehistorikk og Covid-19 symptomer ved
inngang



Det er økt hyppighet av vask på terminal og innsjekkingsautomater og andre
fasiliteter



Ved mistanke om smitte tømmes terminalen (når nødvendig) og punktvask
gjennomføres der potensiell smitte befinner seg



Etablert rutine for håndtering av personell som møter opp på heliport med covid-19
symptomer



Lege har vurdert smittebarrierene på samtlige heliporter

4.4.5 Helikopter


Munnbind skal brukes på helikopter når godkjent av helikopterselskapet



Aircondition/ventilasjon i helikopter er slått av i passasjerkabin for å unngå
sirkulasjon



Som føre var tiltak mot Covid-19 ber vi alle passasjerer beholde
ombordstigningskortet inntil man ankommer offshore



Helikopter blir vasket mellom hver tur, dette inkluderer nakkestøtte, headset, belte,
PLB og sikkerhetsbrosjyre.



Helikoptrene desinfiseres i tillegg en gang pr døgn i.h.h.t. EASA sin nye Covidprosedyre.



Personell som skal til land på grunn av karantene, påføres munnbind og hansker som
ekstra tiltak ut ifra risikovurdering etter pre-definerte kategorier.



Egne prosedyrer er etablert for transport av Covid-19 MedEvac og nærkontakter



Det er anbefalt at personnel bruker munnbind om bord på helikopter hvis godkjent av
helikopterselskap

4.5 Før utreise
Alle OD offshore ansatte skal kontakte enhetens sykepleier/OD FAL dersom de har
underliggende helsefaktorer som gjør at den ansatte er i en særlig risikogruppe for
utvikling av alvorlig sykdom som følge av covid-19.
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Underleverandører skal informere OD enhetens sykepleier/OD FAL hvis deres ansatte er i
en særlig risikogruppe for utvikling av alvorlig sykdom som følge av covid-19.
Definerte risikoutsatte er:
 eldre personer (>65 år)
 voksne personer med:
o Hjerte-karsykdom (tidligere hjerteinfarkt - behandlet med
stenting/operasjon, hjertesvikt, angina eller vanskelig kontrollerbar
blodtrykkssykdom
o Kronisk lungesykdom (Alvorlig astma, KOLS, cystisk fibrose)
o Diabetes (type I eller II)
o Kreftsykdom (under behandling) eller annen immunsuppresiv behandling
For personell som omfattes av ovennevnte kategorier, og som allerede befinner seg
offshore, må offshoreledelse i samarbeid med sykepleier ombord (og eventuell Odfjell
Drilling FAL/Operatørens Vaktlege) gjøre en risikovurdering.
4.5.1 Før-utreise samtaler:
OD HR-koordinator ringer til OD-ansatte 9-7 dager før de reiser offshore (bruk vedlegg
1), og RTC Medic ringer til OD-ansatte 1 dag før de reiser offshore (bruk vedlegg 1).
Disse samtalene skal gjennomføres med alle ansatte i Odfjell Drilling.
Spesifisering rundt samtalene for OD innleide og serviceselskaper blir beskrevet og sendt
ut i en separat instruks.
Eventuelle avvik ved ad-hoc utreise som medfører at Samtale 1 (9-7 dager før utreise)
ikke kan gjennomføres, skal håndteres på følgende måte:
 Vurdere hvorvidt reise offshore er påkrevd
 Dersom påkrevd, gjennomføre Samtale 1 straks ad-hoc utreise er besluttet.
Samtale 2 skal gjennomføres 1 dag før utreise ihht krav. Skjema «Før utreise
intervjuskjema for OD ansatte» skal benyttes (vedlegg 1)
 Dersom det er mindre enn 4 dager til utreise, skal bare Samtale 2 gjennomføres.
Skjema «Før utreise intervjuskjema for OD ansatte» skal benyttes (vedlegg 1)
 Ad-hoc utreiser skal godkjennes av riggledelsen (ref 4.3.13)
 Personen som godkjennes for ad-hoc utreise skal kontakte Sykepleier ved ankomst
for ytterligere informasjon.
ALLE intervjuskjema (vedlegg 1) skal sendes til OD enhetens sykepleier dagen før
utreise.
FAL involveres bare dersom samtale 1 eller 2 ender opp med JA på ett eller flere av
spørsmålene.
Negative testresultater (for de som kommer fra utlandet og benytter seg av mulighet
med 2 tester og 7 dager karantene) skal sendes til medic dagen før utreise
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Odfjell Drillings underleverandører skal gjennomføre en samtale med sine
ansatte mellom 9-7 dager før utreise (bruker vedlegg 2) og en samtale 1 dag
før utreise (bruker vedlegg 2).
Eventuelle avvik ved ad-hoc utreise som medfører at Samtale 1 (9-7 dager før utreise)
ikke kan gjennomføres, skal håndteres på følgende måte:
 Vurdere hvorvidt ad-hoc reise offshore er påkrevd
 Dersom påkrevd, gjennomføre Samtale 1 straks ad-hoc utreise er besluttet.
Samtale 2 skal gjennomføres 1 dag før utreise ihht krav. Skjema «Før utreise
intervjuskjema for underleverandører» skal benyttes (vedlegg 2)
 Dersom det er mindre enn 4 dager til utreise, skal bare Samtale 2 gjennomføres.
Skjema «Før utreise intervjuskjema for underleverandører» skal benyttes (vedlegg
2)
 Ad-hoc utreiser skal godkjennes av riggledelsen (ref 4.3.13)
 Personen som godkjennes for ad-hoc utreise skal kontakte Sykepleier ved ankomst
for ytterligere informasjon.
ALLE intervjuskjema (vedlegg 2) skal sendes til OD enhetens sykepleier dagen før
utreise.
FAL involveres bare dersom samtale 1 eller 2 ender opp med JA på ett eller flere av
spørsmålene.
Negative testresultater (for de som kommer fra utlandet og benytter seg av mulighet
med 2 tester og 7 dager karantene) skal være tilgjengelig hos underleverandører
Informasjonen som hentes inn før mobilisering håndteres i samsvar med prinsippene i
L1-CORP-HR-PR-017 Corporate Data Protection Procedure. Mer spesifikt, informasjonen
blir:
 Hentet inn av OD enhetens sykepleier. Ved tvil blir ansvarlig lege (FAL) for riggen
konsultert
 Konklusjonen; som er ja/nei (egnet for arbeid/reise offshore) formidles til HR
 Ingen medisinsk informasjon deles med HR/resten av organisasjonen
 Informasjonen lagres av OD enhetens sykepleier, i fil/format som kun er
tilgjengelig for sykepleier
 Informasjonen lagres ikke utover faktiske offshore periode + 2 uker, og blir
deretter slettet
Håndtering av overnevnte informasjon er beskrevet i arbeidsinstruks fra OD FAL til
enhetens sykepleier.

4.6 Utreisehotell
Odfjell Drilling har hotellavtaler som skal brukes ved bestilling av hotell via ATPI
reiseportal.
Utreisehotellene har iverksatt særskilte tiltak i henhold til myndighetenes anbefalinger for
å begrense fare for smittespredning. Eksempler på tiltak er økt renholds-frekvens med
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punktdesinfeksjon av kritiske berøringspunkter, begrensninger knyttet til måltider og
servering, samt stenging av treningsfasiliteter.


Vær oppmerksom på at hotellet har andre eksterne gjester. Kontakt med disse må
unngås.



Begrens samvær med andre gjester.



Samvær med andre
o Bør fortrinnsvis foregå ute
o Oppretthold av 2 meter avstand
o Begrens antall personer du har kontakt med
o Begrens nærkontakt med personer som har tilsvarende rolle offshore
(stedfortrederfunksjon)
o Begrens eller unngå bruk av alkohol



Du kan fritt oppholde deg i friluft og trene utendørs. Hotellets innendørs
treningsfasiliteter skal ikke benyttes.



Vær bevisst på at felles berøringspunkter kan være en kilde til smittespredning.
Eks: dørhåndtak, resepsjonsdisk, heispanel, fjernkontroll, kaffeautomater o.l.



Hyppig håndvask anbefales.



Følg med på symptomer. Kontakt sykepleier offshore dersom du får symptomer på
luftveisinfeksjon.

4.7 Registrering av nærkontakter om bord og avstand
Alle om bord skal etter endt vakt registrere dagens nærkontakter. Dette skal gjøres
under hele oppholdsperiode men trenges ikke å gi til andre. Liste skal oppbevares i 10
dager etter hjemreise før den kan slettes (se vedlegg 5).
Man regnes som «nærkontakt» hvis:


man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19
mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene



kontakten har vært
o under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER
o direkte fysisk kontakt ELLER
o direkte kontakt med sekret.

OG

4.7.1 Skylobby før reise hjem + helikopter til land


Munnbind skal brukes i skylobby før avreise til land



Munnbind skal brukes på helikopter til land når godkjent av helikopterselskapet
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Alle skal holde avstand ombord iht. FHI sine regler, når dette ikke er mulig skal
munnbind vurderes. Videre skal sosialisering unngås.
Ledende personnel som skal bevege seg gjennom forskjellige avdelinger/disipliner skal
holde 2 meters avstand.

4.8 Operatør og Operatørs underleverandører
 Operatør blir bedt om å håndtere medisinsk administrasjon og oppfølging av
dokumentasjon som nevnt over, på vegne av egne ansatte og ansatte hos sine
underleverandører (ref. Vedlegg 3). Slike personlige opplysninger skal ikke deles
med Odfjell Drilling, men registreres av operatør og dennes underleverandører
som avtalt mellom dem og i samsvar med deres individuelle GDPR prosedyrer.
Intervjuskjema (vedlegg 2) som sendes til enhetens medic deles ikke med andre
enn OD FAL (hvis JA på en av spørsmålene). Informasjonen lagres ikke utover
faktiske offshore periode + 2 uker, og blir deretter slettet. Operatør må bekrefte at
denne OD prosedyre for offshore-reiser etterleves.
Eventuelle avvik grunnet ad-hoc utreise skal håndteres som beskrevet for OD og OD
underleverandører over. Avvik for Operatør og Operatørs underleverandører skal
godkjennes av Operatørens representant. Unntak fra karanteneregler fra røde land blir
behandlet som beskrevet i kapittel 4.9.1.
Hensikten med disse ‘før-utreise’ samtalene er å klarere medarbeidere med hensyn til
smitterisiko, og vurdere om den enkelte har vært eller er utsatt for potensiell
smitterisiko. Dersom en person ikke har fulgt anbefalinger eller har vært i situasjoner
som utgjør en særlig risiko skal sykepleier i samråd med FAL gjøre en individuell
vurdering av om han/hun kan reise offshore, og evt. hvilke tiltak som er nødvendig.
‘Før-utreise samtaler’ gjennomføres per telefon av OD HR og OD sykepleier,
samt underleverandører, og registreres på skjema i vedlegg 1 og 2. Dersom et
av spørsmålene besvares med «JA» skal sykepleier kontakte FAL for videre
avklaring (ref. ovenfor)
4.9

Ad-hoc utreise (utreise med kortere varsel enn 7 dager):

For denne type reiser skilles det mellom bedrifter og leverandører etter følgende
prinsipp/kategorier:
1. Bedrift/leverandør som er faste om bord, samt del-aktiv i brønnkonstruksjon
2. Bedrift/leverandør som ikke er direkte involvert/bidrar i produksjonen, anses
ikke som fast om bord.
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4.9.1 Ad-hoc innleie (utreise med kortere varsel enn 7 dager)
- Alle bedrifter og leverandører av tjenester som anses som faste om bord på
riggene faller under samme kategori som OD ansatte krav iht. MODU
utreiseinstruks. kategori 1.
- Øvrige bedrifter og leverandører av tjenester/vedlikehold/inspeksjon mm.
kategori 2
- For kategori 2, gis det kun unntak for drifts- og sikkerhetskritiske
tjenester/leveranser. Avvik søkes, og behandles av driftsleder for hver MODU
enhet.
4.9.2 Krav for unntak:
-

-

Personalet skal, hvis mulig, testes 1-2 dager i forveien før de tar PCR-testen på
heliporten før offshore-reise, og et negativt testresultat må være tilgjengelig før
avgang med helikopter. Sykepleier gjennomfører intervjuet før avreise dagen før
avreise.
Personen blir testet ombord på dag 3, og må være i ‘fritidskarantene’ til et negativt
testresultat for testen om bord foreligger
Fritidskarantene består av: ikke å spise i spisesal med andre (måltider levert på
lugar), bruk av ansiktsmaske når du jobber med andre nærmere 1-2 meter, være
på lugar etter arbeidstid, ikke dele bad / toalett med andre (dette gjelder spesielt
DSY / DSN der lugar skal være tom)

Eksempler:
-

-

5

Ett bemanningsbyrå kan ikke tolkes som faste om bord, og vil sjelden/aldri havne
i kategori drifts- og sikkerhetskritisk.
Kongsberg skal om bord og dette er planlagt mer enn 7 dager i forkant
Samtale 1 via HR/helsetjeneste fra Kongsberg 7 dager i forkant, og samtale dagen
før av OD sykepleier.
Avvik: Kongsberg el. skal om bord ad-hoc med kortere varsel enn 7 dager
Person skal testes 1-2 dager i forkant og fremlegge negativ testresultat før utreise,
samt samtale med sykepleier. Test om bord på dag 3 og fritidskarantene ombord
frem til negativ testresultat foreligger fra test gjennomført om bord. Godkjennes
av driftsleder for enhet.
REFERANSER

OD CMS L1-CORP-HR-PR-017 - CORPORATE DATA PROTECTION PROCEDURE
Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470?q=covid
Rundskriv I-3/2020 - Revidert rundskriv om karantene ved ankomst til Norge
(02.04.2020)
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-32020---revidert-rundskriv-omkarantene-ved-ankomst-til-norge/id2696255/
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Folkehelseinstituttets anbefalinger og definisjoner:
FHI definisjon av nærkontakt
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-ogbekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/
FHI råd og definisjoner «avtand, karantene og isolering»
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

6
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Før-utreise intervjuskjema for OD ansatte

Vedlegg 1:
Navn på ansatt:
Telefonnummer:
Bosted:
Utreise dato:
Dato for første samtale:
(OD HR)
Dato for andre samtale:
(OD Sykepleier)

Signatur HR:
Signatur
sykepleier:

Veiledende spørsmål:

Samtale 1
JA

NEI

Samtale
2
JA
NEI

Har du ankommet Norge fra utlandet? JA/NEI
Hvis JA, må landet avklares mot karanteneplikten, ref. kapittel 4.2 i
prosedyren L3-MODU-NO-HSE-PR-038 MODU offshore utreiseinstruks
under COVID-19 utbrudd. – registrert 2 x negativ testresultat??
Personell bosatt i Sverige og Danmark er eksempelvis ikke unntatt
karanteneplikt i Norge.
Evt. Kommentar:
Har du de siste 10 dagene vært på reise i land eller region som er merket
RØDT på FHI kartet?
Evt. Kommentar:
Har du negativ PCR testresultat? (bilde av testresultat/print screen)
N/A N/A
Evt. Kommentar:
Har den ansatte symptomer på luftveissykdom?
Eksempelvis hoste, sår hals, pustebesvær, Hvis ja, informere om krav til
testing.
Evt. kommentar:
Har vedkommende hatt feber den siste uken?
Evt. kommentar:
Bor vedkommende i samme husstand som noen med luftveisinfeksjon eller
bekreftet eller mistanke om Covid-19 infeksjon?
Evt. kommentar:
Har den ansatte – eller noen i samme husstand – hatt nærkontakt med
person med bekreftet Covid-19 infeksjon eller sterk mistanke om Covid-19
infeksjon?
Evt. kommentar:
Har vedkommende utsatt seg selv for forhøyet smitterisiko siste 14 dager?
Eksempelvis store folkemengder, besøk på sykehus etc.
Evt. kommentar:
Er det økt smitterisiko knyttet til reiserute frem til oppmøte på heliport?
Evt. kommentar:
Er det forhold som gjør den ansatte særlig utsatt for alvorlig
sykdomsforløp dersom vedkommende blir smittet av Covid-19?
Evt. kommentar:
Dersom dette er en ad-hoc offshore utreise og Samtale 1 ikke er gjennomført 9-7 dager før utreise,
hva er årsaken til denne ad-hoc utreisen?
Ad-hoc offshore utreise godkjennes av riggledelsen.
Verifiser at den ansatte er innforstått med alvoret i situasjonen, og er innforstått med sitt ansvar
forbundet med forebygging av smittespredning.
CMS no.:81121
Prep. by: CSO & EP Manager

L3- MODU-NO-HSE-PR-038N
Contr. by: VP HR Operational Support
MODU/PDR

Page 16 of 25
Appr. by: SVP QHSE

MODU UTREISEINSTRUKS – NORSK SOKKEL

Vedlegg 2:

Før utreise intervjuskjema for underleverandører

Navn på ansatt:
Telefonnummer:
Bosted:
Utreise dato:
Dato for første samtale:

Signatur:

Dato for andre samtale:

Signatur:

Veiledende spørsmål:
Har du ankommet Norge fra utlandet? JA/NEI
Hvis JA, må landet avklares mot karanteneplikten, ref. kapittel 4.2 i
prosedyren L3-MODU-NO-HSE-PR-038 MODU offshore utreiseinstruks
under COVID-19 utbrudd. – registrert 2 x negativ testresultat??
Personell bosatt i Sverige og Danmark er eksempelvis ikke unntatt
karanteneplikt i Norge.
Evt. Kommentar:
Har du de siste 10 dagene vært på reise i land eller region som er merket
RØDT på FHI kartet?
Evt. Kommentar:
Har du negativ PCR testresultat? (bilde av testresultat/print screen)
Evt. Kommentar:
Har den ansatte symptomer på luftveissykdom?
Eksempelvis hoste, sår hals, pustebesvær. Hvis ja, informere om krav til
testing.
Evt. kommentar:
Har vedkommende hatt feber den siste uken?
Evt. kommentar:
Bor vedkommende i samme husstand som noen med luftveisinfeksjon eller
bekreftet eller mistanke om Covid-19 infeksjon?
Evt. kommentar:
Har den ansatte – eller noen i samme husstand – hatt nærkontakt med
person med bekreftet Covid-19 infeksjon eller sterk mistanke om Covid-19
infeksjon?
Evt. kommentar:
Har vedkommende utsatt seg selv for forhøyet smitterisiko siste 14 dager?
Eksempelvis store folkemengder, besøk på sykehus etc.
Evt. kommentar:
Er det økt smitterisiko knyttet til reiserute frem til oppmøte på heliport?
Evt. kommentar:
Er det forhold som gjør den ansatte særlig utsatt for alvorlig
sykdomsforløp dersom vedkommende blir smittet av Covid-19?
Evt. kommentar:

Samtale 1
JA

NEI

N/A

N/A

Samtale
2
JA
NEI

Dersom dette er en ad-hoc offshore utreise og Samtale 1 ikke er gjennomført 9-7 dager før utreise,
hva er årsaken til denne ad-hoc utreisen?
Ad-hoc offshore utreise godkjennes av riggledelsen, ref. 4.2.
Verifiser at den ansatte er innforstått med alvoret i situasjonen, og er innforstått med sitt ansvar
forbundet med forebygging av smittespredning.
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Vedlegg 3:
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Vedlegg 4: OD forventninger til karantene
Personer som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt skal være i karantene i
10 døgn
_____________________________________________________________


Du skal være i karantene i 10 døgn etter siste eksponering eller etter
ankomst til Norge fra område med karanteneplikt. Dette gjelder også om du
har mellomlandet i områder med karanteneplikt (ref. Pt. 4.2)



Du må kunne dokumentere at du har et egnet oppholdssted hvor du kan
oppholde deg i hele karantenetiden eller frem til tidspunkt for utreise.



Du skal oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted, og kan
kun oppholde deg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis du kan unngå
nærkontakt med andre som du ikke bor sammen med.



Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.



Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor
hjemmet.



Du skal ikke ta lengre reiser innenlands.



Du skal ikke ta offentlig transport.



Du skal unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.



Du skal bruke munnbind de steder hvor det er vanskelig å overholde 1
meter avstand.



Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og
kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre
nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig
avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.



Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.



Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får feber eller
luftveissymptomer, skal du isolere deg og la deg teste så snart som mulig.



Ved positiv test skal du over i "hjemme isolering".



Du skal informere linjeleder når du blir testet, eller skal i hjemme-isolering.
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Under karantenen må du oppholde deg på et egnet sted:


Det vanligste er å gjennomføre karantene i eget hjem. For at et annet
oppholdssted skal egne seg, må det være mulig å unngå kontakt med andre
enn de du vanligvis bor sammen med.



Ved bruk av karantenehotell skal du følge alle regler beskrevet ovenfor,
samt forholde deg til de restriksjoner pålagt av hotellet.
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Vedlegg 5:

IDENTIFISERING AV NÆRKONTAKTER

NAVN:
LUGAR:
AVD.:
ANKOMST DATO:
I forbindelse med Covid-19 pandemien skal alle ombord føre liste over hvilke nærkontakter en har hatt
gjennom dagen. Listen skal fylles ut hver kveld og skal oppbevares av den som utfyller listen inntil 10 dager
etter hjemkomst. Dette betyr at listen skal tas med hjem ved avreise.
Dette tiltaket er proaktivt, og gir tidsgevinst mtp smittesporing ved en evt mistanke om Covid-19
En regnes som smitteførende fra 48 timer FØR første symptom.
Er du i tvil om en person er nærkontakt, fører du denne personen opp som nærkontakt.
Definisjon av nærkontakt:
-

DATO

Alle som har sittet på samme flight som deg (Allerede tatt hånd om i dawinci)
Alle som har spist flere måltider sammen med deg
Alle som har jobbet over 15 minutter i samme lukkede rom som deg
Alle som har jobbet tett på deg
Andre relevante situasjoner eller flere kortvarige interaksjoner med deg.

NAVN PÅ NÆRKONTAKT
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Vedlegg 6:

Bekreftelse på driftskritisk stilling
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