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Dok.1. Prosedyre for toktavvikling på UiO’s
forskningsfartøy under Covid19 pandemien
1. Formål.
Prosedyren skal sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø ombord for mannskap og
toktdeltakere i forbindelse med pågående coronavirus-pandemi for å unngå smittespredning
av COVID-19.

2. Beskrivelse.
Tilgang til UiO’s forskningsinfrastruktur på spesielle vilkår.
For avdeling Forskningsfartøyene gjelder alle tiltak og instrukser som er gitt av UiO og FHI
for å begrense smittespredning. I tillegg er det om bord gjort tiltak og begrensninger tilpasset
fartøyet. Tokttid gis etter godkjenning av avdelingsleder og gjelder kun denne
infrastrukturenheten, de personer og det tidsrommet som er avtalt og godkjent. Med begrenset
toktavvikling menes interne og eksterne dag og døgntokt med redusert maksimalt antall
personer ombord. Alle tokt vil bli enkelvist vurdert i.f.h.t. sjøområde, varighet, arealbruk og
utstyrsbehov for å unngå smittespredning og fastsette et maksimalt antall personer som kan
delta på tokt. Toktene vil bli gjennomført i Oslofjorden og i kystområdet på Østlandet der det
vil være mindre enn 2 timer til land.
Følgende 3 kategorier kan benyttes.
1. Døgntokt med overnatting med maks 6 personer. (enkeltlugar til alle)
2. Dagtokt uten overnatting der deler av arbeidet må utføres innendørs i labbene med
maks 8 personer. (Det tildeles arbeidsstasjoner med tilstrekkelig personavstand.)
3. Dagtokt uten overnatting der arbeidet utføres utendørs på dekk med maks 10 personer.
(Antallet kan bli redusert hvis deler av dekksarealet må sikkerhetsmessig avgrenses
som ved tråling o.l.)
For arbeidet om bord skal UiO-ansatte og studenter følge gjeldene rutiner for arbeid i IBVs
laboratorier og fasiliteter se nettsider.
Eksterne brukere eller servicepersonell som skal ha tilgang til fartøyene må fylle ut og
returnere tilsendt dokument Dok.2 «FF tilgangsvurdering COVID-19» Det er viktig at
opplysninger som fylles inn i skjemaet er i samsvar med føringer lagt i denne prosedyren
Dok.1. Dok.2. skjema sendes til avdelingsleder (sindre.holm@ibv.uio.no) for godkjenning
senest 24 timer før personell ankommer fartøyet.
I tillegg til denne prosedyre gjennomføres det en sikker jobb analyse (SJA), og det settes opp
aktuelle oppslag om bord. Dok.3 SJA utføres av mannskapet og toktdeltakere etter at tilgang
er godkjent.
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Det forutsettes at eksternt personell har nødvendig godkjenning for deltakelse på tokt fra sin
arbeidsgiver.

3. Ansvar
1. Skipsfører har ansvar for at prosedyren gjøres kjent for alle om bord.
2. Det er ikke lov å oppsøke UiO’s bygninger eller annen infrastruktur dersom du er syk
eller har vært i kontakt med en coronavirus-smittet.
3. Alt personell har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i prosedyren og er ansvarlig
for at prosedyren følges.
4. Brudd på prosedyre kan føre til toktavbrudd.

4. Tilgang.
1. Alle må ha tillatelse for å komme ombord i fartøyene.
2. All tilgang skal godkjennes av leder.
3. Skipsfører må sørge for at det ikke blir tatt om bord flere personer enn det som er
angitt som maksimalt for toktet.
4. Det skal fremkomme hvem og hva som forventes å tas om bord i fartøyet. (utstyr
m.m.)
5. Skipsfører er ansvarlig for at det avtales hvordan arealene skal benyttes.
6. Det dokumenteres hvem som deltar på tokt slik at det kan spores for eventuell
smitterapportering.
7. Godkjenning av tilgang er personlig.
8. Man kan ikke ha med seg barn eller gjester ombord under pågående coronaviruspandemi.

5. Adgangskontroll.
1. Skipsfører eller den som av han er utnevnt skal til enhver tid ha kontroll med hvem
som ankommer eller oppholder seg om bord.
2. Ingen personer skal slippes om bord uten tillatelse fra skipsfører.
3. Det er kun mannskapet og personer med tillatelse som skal oppholde seg på fartøyet.
4. Servicepersonell tillates å komme om bord for å reparere fartøy og utstyr. Det er viktig
at de som kommer om bord ikke får tilgang til større del av fartøyet enn nødvendig.
5. Hold avstand, og følg FHI sine generelle råd gitt for å unngå å spre smitte.
6. Adgangslister fylles ut og lagres. (for smittesporing)
7. Ved behov for «landlov» informeres skipsfører.
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6. Du skal ombord som mannskap eller toktdeltaker.
1. Oppdater deg på hvilke offentlige reiserestriksjoner som gjelder.
2. Reise til og fra fartøy - unngå så langt det er mulig offentlig kommunikasjon.
3. Dersom du er i risikogruppen for Koronasmitte og skal delta på tokt, bør du avklare
med din fastlege eller sjømannslegen om det er tilrådelig å reise om bord.
4. Hvis det av medisinske grunner kan være behov for akutt personlig medisinering må
dette avklares med skipsfører før toktstart. (Forseglet tilgjengelig konvolutt duger)
5. Alt utstyr og proviant som skal om bord leveres på kaien og det avtales med skipsfører
før dette løftes ombord. Nødvendig tiltak skal vurderes for å redusere muligheten for
at smitte kan bringes ombord. (Vask-desinfisering)
6. Det skal til enhver tid være tilstrekkelig verneutstyr tilgjengelig til alle personer
ombord.. (Håndsåpe, hånddesinfeksjon, engangshansker og munnbind).

7. Når du kommer ombord som toktdeltaker.
1.
2.
3.
4.
5.

Stopp på dekk og ta kontakt med mannskapet.
Følg mannskapets henvisninger. (bl.a. håndvask og personavstand)
Følg henvisninger og informasjon på oppslag om bord.
Bruker skal kun benytte arealer godkjent av skipsfører.
Avtal med mannskapet plassering av utstyr m.m. Om mulig kan bagasje, utstyr,
pakker og proviant desinfiseres med å dusje sprit på dem, eller vaskes med såpevann.
6. Det skal være minimalt med personforflytning ombord i fartøyet.
7. Minimer nærkontakt med andre personer.
8. Minimer bruk av felles kontorutstyr, datamaskiner og skriver. (Hender og tastatur/mus
sprites før og etter bruk).
9. Benytt kun anvist toalett.
10. Alle ombord medbringer selv nødvendig mat og drikke.

8. Bespisning/mat om bord?
1. Messa/dagrommet om bord er ikke definert til å inngå som et «serveringssted» og kan
benyttes begrenset til bespisning og korte opphold med maksimalt 6 personer totalt.
2. Pass på å holde god personavstand ved bordene, minimum 1 meter.
3. Messe/Dagrom skal ikke benyttes til undervisning og som oppholdsrom for studenter
på dagtokt.
4. På dagtokt skal ikke byssa benyttes til matlaging av andre en mannskapet.
5. På døgntokt kan byssa benyttes til oppvarming av medbrakt mat der kun en person
benytter byssa av gangen. (følg egen instruks for tilgang/renhold bysse).
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9. Renhold.
Skipsfører er ansvarlig for renholdet om bord og fordeler vask og renhold mellom
mannskapet og toktdeltakerne etter utarbeidet renholdsplan. Det skal til enhver tid være
tilgjengelig papir, såpe, kluter, klorin og desinfiseringsmiddel om bord.
Daglig.
1.

Påse at det er nødvendig såpe og hånddesinfeksjon plassert på toalettrom ved
hovedinngang og på lugardekk.
2.
Påse at det er reserve toalettpapir og håndpapir i alle dispensere.
3.
Fjern daglig/når nødvendig restavfall fra toaletter, labber og bysse. (Tømmes i
beholder på dekk.)
4.
Daglig renhold og desinfisering av laboratorier. I tillegg skal det sørges for:
 desinfisering av alle dørhåndtak i laboratoriet
 desinfisering av alle lysbryter i laboratoriet
 desinfisering av alle håndvasker
5.
Daglig desinfisering/renhold av toaletter og dusj.
6.
Daglig desinfisering/renhold av bysse.
7.
Desinfisering av alle berøringsflater i fellesområder. (brytere, håndtak, håndrekker
fjernkontroller m.m.)

Etter tokt.
1.
Mannskapet rengjør fellesområder og egne lugarer.
2.
Toktdeltakere rengjør laboratorier og tilhørende utstyr.
3.
Toktdeltakere rengjør lugarer som har blitt benyttet.
4.
Redskap som er benyttet og/eller skal sendes eller lagres skal vaskes med egnet
vaskemiddel før det løftes på land.

10. Hva gjøres dersom du utvikler symptomer på smitte mens
du er ombord.
Dersom du får mistanke om at du er smittet, anbefales følgende tiltak:
1.
2.
2.
3.
4.

Skipsfører og toktleder varsles.
Person(er) isoleres best mulig på en lugar ombord for å unngå smittespredning.
Skipsfører varsler rederiet om mistanke om Covid19 smitte om bord.
Følg nøye med på utviklingen av dine symptomer og orienter skipsfører/toktleder
Planlegg sammen med skipsfører hvordan du skal sendes i land.
a.
b.
c.
d.

Varsle rederiet
Kontakt lokal havnemyndighet
Sjekk reisemuligheter og finn ut om det er restriksjoner i.f.t. å reise med
kollektivtransport, fly, tog eller båt.
Finn ut hvor du kan reise. Det er jo ikke sikkert at det er OK å reise hjem!
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e.

Kontakt fastlegen eller andre helsemyndighet dersom tilstanden din anses å
være alvorlig.

I tillegg ønsker vi at ansatte så raskt som mulig også gir beskjed til fakultetet på MNs lokale
koronatelefon 920 50 857 ved bekreftede smittetilfeller blant ansatte og studenter ved Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Fakultetet vil sørge for at riktige instanser blir
varslet. Koronatelefonen vil være bemannet alle hverdager mellom kl. 08:00 og 20:00.

11. Tiltak i fellesarealer
1. Brukere skal kun benytte hovedinngang og våtlabbinngang på hoveddekket.
2. Det er plassert dispensere med hånddesinfeksjon på strategiske steder ombord.
3. Ved forflyttning i fellesarealet (innganger/ korridorer og trapper) skal en unngå å
møtes med under 1 meters avstand. Vis hensyn og avtal hvem som går først.
4. På dagtokt avstenges lugardekket for toktdeltakere.
5. På dagtokt avstenges byssa for toktdeltakere.
6. På dagtokt avstenges broa for toktdeltakere.
7. Personer skal kun benytte avstengte områder i nødstilfelle.

12. Bruk av laboratorier.
1. Det tildeles soner/arbeidsstasjoner slik at tilstrekkelig minsteavstand på 1 meters
avstand kan opprettholdes. Når labbene er i bruk skal de ikke benyttes for
gjennomgang til andre områder om bord.
2. De som bruker laboratoriene skal utføre daglig vask og desinfisering etter
renholdsplan.
3. Ved bruk av felles instrumenter skal disse rengjøres før og etter bruk. (Desinfiseres).
verneutstyr.
4. Toktpersonell skal selv ha medbrakt tilstrekkelig anbefalt personlig verneutstyr
og desinfeksjonsmidler.
5. Bruker må alltid vaske hender når man forlater laboratoriet.
6. Ved avsluttet tokt skal labbene vaskes med klorin eller annet egnet
desinfeksjonsmiddel.

13. Bruk av lugarer/overnatting
Lugarene rengjøres før de benyttes. Etter at lugarene er rengjort skal de være avlukket og
merket med avstengt. Disse lugarene skal ikke benyttes til opphold eller lagring.
1.

Det planlegges ikke deling av lugar for mannskap eller toktdeltagere.
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2.
3.
4.

Toktdeltaker tar selv med seg nødvendig sengeklær, håndklær og personlige
effekter.
Etter tokt skal den som har overnattet vaske og desinfisere lugaren.
Brukerne må ha tilgjengelig personlig hånddesinfeksjon. Dette er et personlig
ansvar.

14. Håndtering av søppel.
Utover vanlige prosedyrer for håndtering av søppel iverksettes det noen ekstra koronatiltak
ombord. Det settes opp ekstra lukkede beholdere for mindre papirsøppel som benyttes
personlig på arbeidsplassen og på lugarene.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Det skal benyttes lukkede beholdere for alt søppel.
Det skal benyttes plastposer som kan knytes sammen før videre mellomlagring i
søppeldunken på dekk.
Ved håndtering/tømming av søppel benyttes egnet verneutstyr-hansker og
vernebriller.
Søppelbeholdere rengjøres og skylles ute på dekk før de på nytt settes på plass.
Papir o.l. fra personlig bruk skal ikke skylles ned i toalettene. (kun toalettpapir)
Når toktet avsluttes kastes alt restavfall i tilrettelagte avfallskonteinere på land.
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