
Vikarer i helsetjenesten julen 2020 
 

Takk for at du stiller opp for kommunen som vikar i jule- og nyttårshøytiden!  

Vi ber dere studenter vise særlig forsiktighet de første 10 dagene etter ankomst/ før du skal på jobb – 

da du har høyere risiko enn de rundt deg for å være smittet selv om du føler deg frisk. Vi er særlig 

redde for at de eldste og de i risikogruppen skal bli smittet. 

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende forholdsregler i 10 dager etter reiser i Norge fra et område 

med mye smitte til et område med lite smitte:   

 Ha få nærkontakter 

 Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen.   

 Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene 

 Vær særlig oppmerksom på symptomer 

 Ha lav terskel for å teste deg dersom du får symptomer eller tror at du kan ha vært utsatt for 

smitte 

Les reglene for deg som reiser fra et område med mye smitte til et område med lite smitte på 

fhi.no 

Regler for alle ansatte 

 Får du symptomer på luftveisinfeksjon, bør du testes.  

 Hold deg hjemme til du har fått negativt prøvesvar og har god allmenntilstand (altså føler 

deg frisk og er feberfri). 

 Når du har testet negativt, kan du gå på jobb selv om du fortsatt har noen symptomer på 

luftveisinfeksjon. 

 Hvis noen i husstanden er syk, kan du møte på jobb som vanlig (gjelder også helsepersonell). 

Les mer på hjemmesiden - om reglene som gjelder for alle ansatte. 

 

Studenter som skal jobbe i våre avdelinger i Velferd: 

Studenten skal ha gjennomført følgende før første vakt – avtales med avd. leder: 

 E-læringskurs basale smittevernrutiner og håndhygiene på KS- læring 

 Praktisk opplæring i prosedyre for på og avkledning smitte – utføres på tjenestestedet 

 Prosedyre for bruk av munnbind – utføres på tjenestestedet 
 

Alle studenter skal avklare med avd. leder om det er behov for Korona test før oppstart  

 Studenter som kommer fra områder med høyt smittetrykk skal ta Korona test  

 Testen tas maks 72 timer før første vakt 

 Studenten informerer avd. leder om testsvar før første vakt  

 

Lurer du på noe mer vedr. dette er det bare å ta kontakt med avd. leder: ………………………………………… 

Vi ser frem til å jobbe med deg. 

Vennlig hilsen  

Heidi Henanger Haven 

kommunalsjef, Velferd 

https://www.fhi.no/nyheter/2020/smittevernrad-ved-reiser-innenlands/?fbclid=IwAR3I-OO0JT75NeXeKo8AN8DbsKx7qXWQwDBVWl4TlkrTK_r1FKEphGwfX3c
https://www.fhi.no/nyheter/2020/smittevernrad-ved-reiser-innenlands/?fbclid=IwAR3I-OO0JT75NeXeKo8AN8DbsKx7qXWQwDBVWl4TlkrTK_r1FKEphGwfX3c
https://www.lindesnes.kommune.no/korona-restriksjoner-for-ansatte.525023.no.html

