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INFORMATION OG KRAV TIL EGNE ANSATTE,
LEVERANDØRER, KUNDER OG KUNDERS LEVERANDØRER
Vedrørende situationen med Coronavirus/COVID-19, er det et krav, at
alle ansatte, kunder, leverandører og kunders leverandører viser udvidet
ansvar – både i forhold til sig selv, kollegaer og de øvrige omgivelser. Det
gøres blandt andet ved at følge de danske myndigheders vejledninger.
Disse kan læses både på dansk og engelsk på www.sst.dk/Corona.

Besætning
Udenlandske søfarende, som rejser ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål, har ifølge myndighederne landlov i danske havne.
Dog skal man kunne fremvise en negativ Coronatest – taget senest 24
timer - inden man går i land.

De 5 råd fra myndighedernes side er:
· Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
· Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder.
· Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
· Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
· Hold afstand – bed andre tage hensyn.

Orskov Yard anbefaler kraftigt, at besætninger ikke går i land når de er på
værftets områder samt at de ikke har kontakt med værftets ansatte samt
leverandører.

Herudover har Orskov Yard indført at der skal bæres mundbind:
· Ved kørsel i lastbilerne med mere end én personer.
· I fælleskantinen.
· I administrationsbygningen på Syd samt mesterkontor på Nord.
· Under ALLE møder.
Vi henviser desuden til at mundbind og handsker bruges mest muligt,
når man er på værftets områder.
Skærpede indrejserestriktioner til Danmark – foreløbigt gældende til
og med 20. april 2021:
Udenlandske inspektører, forretningsrejsende og vandrende
arbejdskraft
For alle udenlandske inspektører, repræsentanter, forretningsrejsende
og vandrende arbejdskraft indrejsende fra udlandet til Orskov Yard med
et anerkendelsesværdigt formål, skal en negativ COVID-19-test foretaget maximalt 24 timer før indrejsetidspunktet - fremvises.
Vi henviser desuden til at se mere på
https://www.coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-viadanmark/lovkrav-ved-indrejse
Der er INGEN særskilte restriktioner for rejsende fra Storbritannien
længere.
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Orskov Yard forlanger, at alle besætninger, der kommer til værftet,
skal have taget en coronatest SENEST 24 timer efter ankomst. Alle
besætninger skal ligeledes testes som minimum én gang ugentligt under
værftsophold på Orskov Yard.
Krav om test og isolation efter indrejse i Danmark
For at begrænse introduktion og spredning af mere smitsomme virusvarianter har de danske myndigheder indført krav om test og isolation i
10 dage i forbindelse med indrejse i Danmark. De nye regler gælder til og
med den 20. april 2021 og kan læses her: https://www.coronasmitte.dk/
raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse
Udenlandske arbejdstagere - herunder maritime teknikere og forretningsrejsende kan dog bryde isolationen, mens de fx udfører deres arbejde
eller leverer tjenesteydelser. Udenfor arbejdstiden skal de fortsat være
i isolation. Isolationsperioden kan afbrydes helt, hvis de får et negativt
svar på en PCR-test taget tidligst på 4. dagen efter indrejse.
Mistanke om Corona smitte
Har man mistanke om smitte med Coronavirus, skal man testes negativ
inden adgang til Orskov Yard’s område kan tillades.
Tidligere smittet med Corona
Personer, der tidligere har været smittet med Corona, skal fremvise
dokumentation for et positivt Corona-testresultat, som er mindst 14 dage
og højst 12 uger gammelt.
Alle spørgsmål kan rettes til ledelsen.
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Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre
Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange
mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys.
Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.
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