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Smittevernstiltak COVID-19 for FjordSafari Norway AS  

 

FjordSafari Norway AS 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 og utstyr 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).  

Dette betyr at blant vil gjelde et enda større fokus på hygiene og rengjøring av våre båter, resepsjon 
og kai området, og utstyr som gjestene og ansatte berører. 

Overflater inne i båtene sprayes med desinfeksjonsmiddel eller rødsprit mellom hver tur. 

Hyppige berørte områder av kaien vil bli desinfisert av personell etter hver tur. Andre overflater der 
vil bli rengjort så ofte som mulig. 

Hånddesinfeksjon er tilgjengelig og obligatorisk å bruke av alle passasjerer når de går inn i 
resepsjonen vår. 

Ved skifte av båtfører vil førersetet og førerplassen og cockpit bli rengjort / desinfisert. 
 

Alt av utstyret som gjestene og ansatte er i kontakt med blir både spritet med desinfeksjonsmiddel 
og lagret vekk i minst 24timers karantene. 
 

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.  

FjordSafari Norway AS opererer i samsvar med begrensningene og retningslinjene fra den norske 
regjeringen og DIREKTIV FRA TRANSPORTNÆRINGEN / SJØFART/EV. ANDRE og de hygieniske 
tiltakene er basert på trafikklysmodellen fra Folkehelseinstituttet for å hindre smitte: 

 

Handlingsnivå Driftsstatus og kapasitet Tiltak 

Grønt nivå 

Full drift 
 
100% kapasitet 
 

1. Forby bruk av offentlig transport 
for syke mennesker. 

2. Fokus på hygiene 
- God hånd- og hostehygiene 
- Regelmessig rengjøring 
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12 Pax i båter (bruk av båter med 12 
og 14 seteplasser) 
 

3. Tiltak for å kunne holde avstand: 
- Unngå unødvendig fysisk kontakt 

med andre 

Gult nivå 

Økt fokus på rengjøring og 
desinfisering.  
Tiltak for å redusere kontakt mellom 
gjester/ansatte. 
 
12 Pax i båter (Bruk av båter med 14 
sete utelukkende til daglig avganger, 
båter med 12 seter til private turar 
som består av 1 reisefølge) 
 
 

I tillegg til tiltak på grønt nivå: 

4. Spre sitteplasser for passasjerer 
1. Unngå sitteplasser/kontakt 

ansikt til ansikt – seteplan for å 
unngå at ulike reisefølge sitte 
ved siden av hverandre ombord 

2. I henhold til NHO sitt 
smittvernsveileder, ulike 
reisefølge blir ikke plassert på 
samme rad om bord, eller et 
ledig sete i mellom ulike 
reisefølge.  

3. Kontrollere køordninger i 
fellesareal/oppholdsrom inkl. 
bruk av ulike område for på og 
avkledning for å unngå blanding 
av grupper. 

 

Rødt nivå 

Økt fokus på kapasitet og avstand 
mellom gjester/ansatte 
 
 
 

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.  

 

 

Se vedlagt internsmitteverninstruks og bilder av ulike tiltakene, i tillegg til informasjon tilgjengelig 
som pop-up for gjestene til vår nettside 

Vennlig hilsen, 

FjordSafari Norway AS 

Fred Thomas-Bowman 
HMS, Båtfører & Guide 

 

 

 

 

 




