Til fiskeribedrifter på Flakstad med sesongarbeidstakere fra utlandet.
Det er særlige behov som oppstår for fiskeriet i Flakstad kommune, da med tanke på
sesongarbeiderne. Arbeidsgiver plikter å informere sesongarbeiderne på enten engelsk eller deres
språk om hvilke restriksjoner som gjelder. Sesongarbeidere vil ikke bli bedt om å forlate landet. Dette
er kun turister som blir oppfordret til å gjøre.
Alle som kommer til landet etter 27. februar er i karantene. Unntaket er Finland og Sverige. Har de
oppholdt seg her i over 14 dager før de ankommer Flakstad, gjelder ikke karantenen.
Karantene betyr ikke at personen må oppholde seg isolert på et rom. Personen i karantene kan
bevege seg utendørs, men det er forbud mot å oppsøke forsamlinger eller ha fysisk kontakt med
andre personer.
Nye sesongarbeidere som kommer, må ha karantene. Restriksjonene er innført nasjonalt. Flakstad
kommune er ikke økonomisk ansvarlig.
Den som er i karantene er ikke nødvendigvis smittet, og det er viktig å huske på at det er selve
karantenen som er det forebyggende tiltaket.
Flakstad kommunes kriseledelse vil oppfordre fiskeribedriftene til følgende:
1. Alle eventuelle planlagte reiser utenfor Norden eller andre områder med vedvarende
smittespredning må inntil videre utsettes.
2. Hold oversikt over alle arbeidstakere på en elektronisk liste som minst inneholder fullt navn,
fødselsdato og telefonnummer.
3. Dersom dere planlegger å få nye personer fra utlandet til Flakstad må dere på forhånd
forsikre dere om at disse ikke har vært i områder utenfor Norden i løpet av de siste 14
dagene.
4. Dersom dere tilbyr bopel til arbeidstakere bør dere forsikre dere om at det finnes gode
muligheter for håndvask med såpe.
5. Sikre godt renhold, både i bedriftens lokaler og bopeler til arbeidstakere, spesielt på kjøkken,
matserveringsområder, toaletter og kontaktpunkter som for eksempel dørklinker. Ved felles
matservering (kantine) skal det være minimum en meter mellom de spisende.
6. Respekter nøye alle eventuelle bestemmelser om karantene og isolasjon.
7. Vurder nødvendigheten av tjenestereiser for ansatte.
Dersom du får symptomer som feber, hoste, kortpustethet, og nedsatt allmenntilstand, ta kontakt
med egen lege eller legevakt (telefon 116117). Ved alvorlige symptomer, ring 113.

