
SELSKAPSPOLICY KORONAVIRUS 

BAKGRUNN 

Pr. i dag er ca. 110.000 mennesker på verdensbasis blitt smittet av coronaviruset, hvorav 169 i Norge. 
109 av de smittede i Norge er blitt smittet på reise til Italia og Østerrike. 

Inntil videre er det «business as usual» for oss i Malling & Co, men vi skal naturligvis ta situasjonen på 
alvor. Derfor har vi utarbeidet noen forholdsregler. 

FORHOLDSREGLER/POLICY 

1. Hygieneregler
a. Vask hendene grundig med såpe i lunkent vann flere ganger om dagen.
b. Antibac er for øvrig satt ut i garderoben ved resepsjonen, ved kaffeautomaten på 

Torget og på kjøkkenet.
c. Det er bestilt stativ med antibac som vil settes opp i resepsjonsområdet og ved 

kaffeautomat i 5 etg. 
d. Unngå å ta deg i ansiktet.
e. Unngå håndhilsning og klemming.
f. Bruk papir på flater i forbindelse med toalettbesøk. Ikke bruk hånden direkte på 

kran, toalett eller dørhåndtak.
g. Bruk papirlommetørkle eller armhulen dersom du må hoste eller nyse

2. Reisepolicy
a. Vi følger Utenriksdepartementets til enhver tid gjeldende reiseråd som oppdateres 

på Folkehelseinstituttets hjemmesider; fhi.no
b. For tiden er det utbredt spredning til Hubei-provinsen i Kina, Iran, Sør-Korea, Nord-

Italia og Østerrike (Tirol).  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-
knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/. UD fraråder reiser til områder med 
utbredt spredning.

c. Før det gjennomføres tjenestereiser til utlandet klareres dette med nærmeste leder i
samråd med adm. dir.

d. Dersom du har planlagt privat reise til utlandet i områder med utbredt spredning
vennligst ta kontakt med nærmeste leder slik at din leder sammen med adm. dir. kan
bli enig om evt. tiltak.

e. Siden situasjonen er eskalerende og i dynamisk utvikling henstiller vi til alle
medarbeidere om å rapportere enhver gjennomført utenlandsreise til nærmeste
leder før man stiller på jobb.

f. Alle medarbeidere bes vurdere deltakelse i møter/events med mange deltakere
tilstede i forkant i relasjon til om egen deltakelse strengt tatt er nødvendig.

g. Utvis varsomhet ved reiser med kollektiv transport og fly, og tenk spesielt på
håndhygiene. Når det gjelder innenlandske flyreiser bes den enkelte å vurdere om
reisens formål alternativt kan erstattes av skype møte/telefonkonferanse.

3. Karantene
a. Dersom noen i noen i din husstand/familie blir ilagt karantene anbefales karantene

også for deg. Karantenen gjelder i 14 dager, og man har således hjemmekontor i
denne perioden. Vurdering gjøres av nærmeste leder i samråd med adm. dir.

https://www.fhi.no/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/


b. Kommer du hjem fra en reise fra et område med utbredt spredning anbefales 
karantene med hjemmekontor i 14 dager. Vurdering gjøres av nærmeste leder i 
samråd med adm. dir. 

c. Dersom arbeidets art ikke gjør det mulig å ha hjemmekontor innvilges lønnet 
permisjon i karantenetiden. Avklares med nærmeste leder. 

d. Dersom noen din bekjentskapskrets som du har pleiet sosial omgang med blir ilagt 
karantene eller får påvist smitte, skal du ta kontakt med nærmeste leder før du 
møter på jobb som i samråd med adm. dir. tar stilling til tiltak som f.eks. kan 
innebære karantene i form av hjemmekontor. 

e. Dersom du mistenker å være smittet så kontakt med din fastlege, alternativt 
legevakten i Norge på tlf. 116 117. Inntil evt. smitte er avklart har du karantene med 
hjemmekontor. 

 
 
For øvrig vises til nettsiden til Folkehelseinstituttet; fhi.no ved behov for informasjon. 
 
Denne selskapspolicy gjelder inntil ny beskjed kommer. Er du i tvil om noe rundt denne policy eller 
om forhold som ikke er nevnt her, så ta kontakt med adm. dir. for avklaring.  
 
 
Oslo, 9. mars 2020 
 
Anders Berggren 
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