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Instruks til landbruksavløser ved avløsning på gård med mistanke om smitte med koronavirus:  

• Våre avløsere skal ikke være i direkte kontakt med personer som er i karantene eller isolasjon 

• Den ansattes egen helse skal alltid prioriteres 

• Det må etterstrebes å ivareta dyrevelferden. 

• Gårdens vanlige rutiner for smittesluse følges. 

• Avløser skal alltid varsle daglig leder i Gjøvik avløserlag før avløsning på bruk med mistenkt smitte. 

 

 Verneutstyr:  

• Engangshansker brukes med forsiktighet, de kan gi falsk trygghet i forhold til smittevern. Vask alltid hendene før 

du tar på hansker og straks du har tatt de av 

• Vernebriller brukes ved mistanke om sprut/dråpesmitte. Brukes ved desinfeksjon og reingjøring. 

• Munnbind forbeholdes helsepersonell som arbeider med syke og er ikke nødvendig.  

 

Hygieneregler: 

 

• Håndvask gjøres ved ankomst og avreise, og flere ganger underveis i arbeidet. 

• Vask hender med såpe og vann i minst 30 sek. Unngå å bruke ringer og klokker under arbeidet, ha korte negler. 

• Unngå å berøre ansikt, øyne og munn uten å ha vasket hendene først (gjelder også om du bruker hansker). 

• Hostehygiene: host i et papir, kast dette etter bruk og vask hendene. Har du ikke papir host i albuekroken. 

• Hold avstand- minst 2 meter. Ved karantene, smitte eller mistanke om smitte skal bonden ikke møte avløseren, all 

kontakt tas på telefon.  

• Unngå å benytte samme pauserom som brukets egne folk.  

  

Til bonden:  

• Ha vernebriller lett tilgjengelig.  

• Skaff engangshansker eller nye gummihansker som avløseren kan bruke ved desinfeksjon i fjøset før oppstart av 

arbeidet.  

• Kjøp inn desinfeksjonsmiddel (desinfeksjonssprit, Virkon, Klorin eller annet godkjent middel). 

 

 Forberedelser i fjøset: 

• Luft godt ut før avløseren kommer, gjelder særlig kontor/oppholdsrom. 

• Det skal være rene klær og støvler på bruket som avløseren kan bruke. 

• Alle berøringsflater tørkes av med klorvann (blandingsforhold 1 dl klor til 9 dl vann), eller annet egnet 

desinfeksjonsmiddel (Virkon, desinfeksjonssprit). Dette gjøres av bonden før avløser ankommer OG av avløseren 

før arbeidsstart. 

• Synlig skitt må fjernes før desinfeksjon. 

• Etter desinfeksjon: vask hendene godt og bruk hånddesinfeksjon.  

•  Dersom desinfeksjon ikke kan utføres før avløseren kommer, må det gis særlig beskjed om dette og særlige tiltak 

iverksettes etter avtale med daglig leder i laget. 

 

 Denne instruksen vil alltid overstyres av regelverk og anbefalinger fra sentrale myndigheter.  
 

DESINFEKSJONSMIDLER:  

 

• Klorin: Blandingsforhold 1 dl Klorin til 9 dl vann.  

• Overflate desinfeksjonssprit : Har effekt på tørre, synlig rene flater. Smøres på og skal fordampe, være fuktig i ett 

minutt, tørkes ikke av. NB: Etter å ha rengjort kontaktpunkter med såpe og vann, må disse være tørre før 

desinfisering med sprit. Hvis ikke tynnes spriten ut, og gir dårlig effekt. Har ikke god effekt ved søl av 

kroppsvæsker og når smittestoffet er Norovirus eller Clostridium difficile. Vær oppmerksom på at sprit kan slite 

på materialer som treverk, gulvbelegg, maling.  

• Virkon® er godkjent mot de fleste bakterier sopp og virus, unntatt Clostridium difficile og Norovirus Brukes til 

desinfeksjon av flater, utstyr Virketid: 10 minutter ved synlig rene flater, 30 minutter ved synlig forurensning. 

Vaskes av med fuktig klut. Sjekk blandingsforhold. Merk ferdigblandet løsning med dato og overhold 

holdbarheten (5 dager, i lukket flaske). 


