Smittevernstiltak COVID-19 for The Fjords DA

The Fjords DA følger de nasjonale myndighetene sine retningslinjer for smittevern og justerer
fortløpende tiltak ut fra trafikklysmodellen til Folkehelseinstituttet med tanke på spredning og risiko
for smitte i Norge.
Vi tar sikkerheten til våre gjester og ansatte på største alvor, og oppfordrer derfor alle våre gjester til
å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger og de tiltak vi iverksetter.
Vårt mål er at våre gjester og ansatte skal føle seg trygge og ha en god opplevelse.

GENERELLE TILTAK: Rengjøring og desinfisering av alle overflater som ansatte og gjester kommer i
kontakt med.
FOKUS PÅ: At ansatte og gjester kan holde avstand og har god håndhygiene (såpe og vann eller
antibac).
Våre tiltak:
1. Passasjerar med samfunnskritiske funksjonar skal bere munnbind under overfarten
2. To av mannskapet skal stå på land ved ombordstigning, og skal sjå til at alle passasjerane
desinfiserer hendene og holder avstand på kai.
3. Passasjerar med synlege symptom på feber, hosting eller nysing skal bortvisast ved
gangvegen.
4. Ein skal lage skilta «rundkøyring» om bord. Passasjerane skal gå om bord på fordekket. Dei
som vil opphalde seg innvendig fordeler seg med minst 2 meter mellomrom i salongane.
5. Dei som vil gå mot toppdekket skal bruka babord side på veg opp og styrbord side på veg
ned og på land igjen. Dette for å unngå opphoping av passasjerar.
6. Salongane skal utrustast med mange desinfiserings-stasjonar med handsprit.
7. Toalett og handvaskar skal desinfiserast med klorin eller tilsvarande minst ein gong pr. time
og elles etter behov. Mannskapet skal gå faste kontrollrunder og fjerne søppel.
8. Gelender innvendig i trappegangar, dørhandtak, og bordplater skal vaskast med
desifiserande reingjeringsmiddel mellom kvar tur.
9. Båten skal vaskast utvendig kvar dag, med spesielt fokus på rekkverk, gangvegar og dører.
Vi forventer at våre gjester følger råd og retningslinjer fra nasjonale myndigheter og våre lokale
tiltak. Vi ber deg spesielt om å respektere regelen om å holde avstand til andre gjester og våre
ansatte.
The Fjords DA opererer i samsvar med begrensningene og retningslinjene fra den norske
regjeringen, sjøfartsmyndigheitene og de hygieniske tiltakene er basert på trafikklysmodellen fra
Folkehelseinstituttet for å hindre smitte:

Handlingsnivå
Grønt nivå

Driftsstatus og kapasitet
Full drift
100% kapasitet

Tiltak
1. Forby bruk av offentlig transport
for syke mennesker.
2. Fokus på hygiene

400 Pax

-

God hånd- og hostehygiene
Regelmessig rengjøring

3. Tiltak for å kunne holde avstand:
- Unngå unødvendig fysisk kontakt
med andre
400 - Pax

Gult nivå

Økt fokus på rengjøring og
desinfisering.
Tiltak for å redusere kontakt mellom
gjester/ansatte.
75% kapasitet
300 pax

I tillegg til tiltak på grønt nivå:

4. Spre sitteplasser for passasjerer
1. Unngå sitteplasser/kontakt
ansikt til ansikt
2. 1m avstand mellom passasjerer
anbefales for lengre reiser (> 1t)
3. Kontrollere køordninger i
fellesareal/oppholdsrom

Ved gult nivå vil setene som ikke skal
brukes bli sperret/merket.
Økt fokus på kapasitet og avstand
mellom gjester/ansatte
Rødt nivå

Flåm, 28.09.2020

The Fjords DA

50% capacity
200 Pax

I tillegg til tiltak på grønt og gult nivå:

4. Tiltak for å kunne holde avstand
blir ytterligere skjerpet:
- Minimum 1m avstand mellom
hver passasjer

Ved rødt nivå vil setene som ikke skal
brukes bli sperret/merket.

