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Informasjon om smittevern og karantene ved Koronavirus 
Fra bedriftshelsetjenesten HMSdesign 
 
 
 
Hvordan forebygge smitte (samme forholdsregler som ved Norovirus) 
Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra 
luftveiene hos en syk person. God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få 
luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronavirus. 
 
For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på 
andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med 
luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste eller nyse i et papirtørkle som 
kastes etterpå, eller i albuekroken. 
 
God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. 
Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært 
ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. 
Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og 
hendene bør rengjøres med såpe og vann. 
 
Gjest med symptomer på smitte av Koronaviruset, ring legevakt på 116117 
For å forebygge smitte anbefales følgende fremgangsmåte: 

• Oppfordre gjesten til å oppholde seg på rommet, karantene 
• Er flere smittet, forsøk å gi disse rom i nærheten av hverandre 
• Be gjesten eller bistå gjesten med å kontakte legevakt på tlf 116 117  
• Unngå kontakt med den/ de som er på rommet 
• Mat, drikke med mer som skal til rommet plasseres utenfor hotellrommet 

(gjerne på et bord). Bank på og gi beskjed om å åpne døren når det ikke er 
andre gjester i nærheten 

• Sengeklær, håndklær etc plasseres i sekker utenfor døren. Gjesten skifter 
dette selv. 

• Gjesten plasserer asjetter, bestikk, brett med videre utenfor rommet 
• Ved rydding utenfor rommet benyttes hansker og alt vaskes umiddelbart. 

Vanlig vask er tilstrekkelig. Annet avfall kastes i poser som lukkes og kastes i 
avfallsdunker 

 
Ved analyser av gjesten be om at dere får vite resultatet av prøvene. Er det ikke 
koronaviruset så er det tilbake til normal drift. 
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Rengjøring av rom og fellesarealer 
For å hindre smitte anbefales følgende rutiner ved rengjøring; 

• bruk gummihansker, engangsforkle og kirurgisk munnbind ved rengjøring av 
hotellrom der det bor eller har bodd smittede/syke gjester 

• utlufting etter rengjøring av rom der det bor syke gjester (ca 1 time om mulig) 
• etter avreise gjennomføres en grundig rengjøring og desinfisering av rommet 

og alle overflater, dørhåndtak, lysbrytere, vindushasper og fjernkontrollen. Alle 
flater, punkter som er typiske «ta på» punkter må rengjøres. 

• alt vaskbart materiell som sengetøy og håndklær plasseres i egne sekker   
og vaskes helst i 85 grader eller renses 

• tilsølte dyner, puter, tepper etc. vaskes helst på 85 grader eller renses 
• madrasser og møbler som ikke er tilsølt luftes 
• rommet bør stå til lufting gjerne over natten 

 
Ivaretakelse av de ansatte 
Ansatte som føler seg syke med feber og hoste eller pustevansker, og som de siste 
14 dagene har vært i kontakt med noen som har fått bekreftet smitte med 
Koronavirus holder seg borte fra jobb og kontakter sin fastlege eller legevakta på  
tlf 116117. 
 
 
Ved generelle spørsmål kan du også kontakte bedriftshelsetjenesten: 
 
Sven Tore Grimstad Bedriftslege     mob: 911 58 061 
Ole Anders Grong  Daglig leder og HMS-rådgiver  mob: 920 54 561 
Tom Arne Størseth  Yrkeshygieniker og HMS-rådgiver mob: 954 84 088 
 
 
 
 
 


