Informasjon vedrørende koronavirus
-

Oppdatert 10. mars 2020.

Vi har forståelse for at mange kan være bekymret for utbruddet av koronaviruset. Vi følger
gjeldende råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Utenriksdepartementet (UD).
Vi oppfordrer studenter, ansatte og gjester til å gjøre det samme.
Skolen vår er åpen, og vi oppfordrer alle studenter til å fortsette sin studiehverdag som
normalt og behandle alle medstudenter med respekt. Vi oppfordrer til å til enhver tid følge
de rådene som blir gitt av Folkehelseinstituttet (FHI) vedrørende forebyggende tiltak.
Vi har nedsatt en beredskapsgruppe for å rådgi studenter og ansatte, og iverksette
nødvendige tiltak ved eventuell karantene av studenter og/eller ansatte og ved smitte. Vi har
også iverksatt ulike forebyggende hygienetiltak. Ekstra rengjøring; informasjon om hvordan
man kan forebygge smitte er hengt opp i alle fellesområder, ekstra Antibac er utplassert og
sensitive områder som dørhåndtak og heiser vil bli oftere vasket. Studenter og ansatte
oppfordres videre til å unngå å håndhilse.
Fordi vi er en skole med utstrakt bruk av nettstudier, jobber vi nå mot å klare å opprettholde
undervisningen for samtlige studenter, dersom vi blir nødt til å stenge. Dette gjelder også for
eksamen. Vi legger med andre ord opp til å klare å ivareta drift og skolegang for samtlige av
våre studenter, uansett situasjon.
Er det noen bekreftede smittetilfeller hos oss?
Nei, det er ingen tilfeller der studenter eller ansatte har fått påvist smitte.
Vi ber om at studenter registrerer seg her dersom de er smittet eller satt i karantene.
Informasjon om viruset
FHI har opprettet en side med oppdatert og utfyllende informasjon og råd til befolkningen
om koronaviruset (COVID-19).
Her finner du informasjon om:
• Hvordan unngå infeksjon
• Hvordan forebygge smitte
• Hvordan smitter luftveisinfeksjoner?
• Råd for de som har oppholdt seg i områder med pågående smitte
• Informasjon om karanteneanbefalinger
• Fakta om koronaviruset

Anbefalinger om karantene
Den 7. mars utvidet Folkehelseinstituttet sine anbefalinger til å gjelde alle som har vært i
områder med vedvarende smitte. Mer informasjon om dette finner du her.
I praksis betyr dette at alle som har vært i disse områdene skal holde seg hjemme i 14 dager
etter hjemkomst til Norge. Studenter og ansatte dette gjelder skal altså ikke komme på
skolens studiesteder. De nye retningslinjene har tilbakevirkende kraft, så hvis du for
eksempel kom hjem fra et område med vedvarende spredning for 7 dager siden, skal du
holde deg hjemme de neste 7 dagene.
Det anbefales også hjemmekarantene for alle som har hatt nærkontakt med et bekreftet
tilfelle av Corvid-19, inkludert dem som bor sammen med et bekreftet tilfelle.
Les mer om hjemmekarantene på Folkehelseinstituttes sider her.
Reiser
Studenter, ansatte og gjester som nylig har reist, eller oppholdt seg utenlands oppfordres til
å følge FHIs anbefalte rutiner.
•
•
•

Vi vil iverksette rutiner omgående for å innhente oversikt over reiseplaner for ansatte
All reisevirksomhet for ansatte, i regi av skole, skal begrenses til et absolutt minimum, og
avklares med nærmeste leder. Vi vil fortløpende vurdere ytterligere innskrenkninger.
Skolen pålegger ansatte å ikke dra på jobbreiser til uttalte risikosoner.
Vi minner om at reiserådene fra FHI og UD oppdateres jevnlig og at nye områder på kort
varsel kan inkluderes i risikosonene det frarådes å reise til.

Følg med på Folkehelseinstituttets nettsider for oppdatert informasjon.
Før du reiser bør du vurdere følgende:
•
•
•
•

Er reisen nødvendig?
Vil reiseforsikringen dekke behandling, karantene og hjemreise?
Hva blir konsekvensen av en hjemmekarantene i Norge dersom du blir syk eller utsatt for
smitte?
Hvordan er kapasiteten til helsevesenet på reisemålet?

Kontaktinformasjon
Studenter eller ansatte som er bekymret og trenger noen å snakke med
Kontakt: hr@intendiaprofessional.no
Mediekontakter
Hans Petter Nygård: hans.petter.nygaard@intendiaprofessional.no og Cecilie
Bryner: cecilie.bryner@intendiaprofessional.no.
Øvrig kontaktinformasjon
Helsedirektoratet har opprettet en virus-informasjonstelefon for å avlaste medisinsk
nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Nummeret er 815 55 015.
Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer. Folk som
tror de kan være smittet av koronaviruset, skal ringe fastlegen sin eller legevakten
på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos legen, eller på
legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

