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Informasjon vedr. Koronavirus    

 

Raufoss 11. mars 2020 

 

Hei  

Vi opplever nå at ulike arrangement avlyses og at stadig flere kunder innfører 

reiseforbud for ansatte og restriksjoner som berører sjåfører i forbindelse med 

lossing og lasting. 

 

Sjåførenes sikkerhet ivaretas best ved at rådene fra helsemyndighetene følges:  

• Hold minst 1 meters avstand til kunder og terminalarbeidere.  

• Unngå håndhilsing, host evt i armkroken og bruk hansker / engangshansker 

ved behov.  

• Sjåførene kan også bruke munnbind og antibac for personlig beskyttelse. 

Apotekene er ofte utsolgt, men byggevare forretninger, malerforretninger 

og NorEngros mv har også slikt beskyttelsesutstyr.    

• Offentlige toaletter og sanitæranlegg langs vei kan benyttes inntil videre om 

de er åpne, men sjåførene må være bevisste smitterisikoen ved disse. Vi har 

oppfordret NLF om å øve press på myndighetene i denne forbindelse. 

• Vær forsiktig på pauserom / kafeer og kantiner så du ikke utsetter deg for 

smitte. Av hensyn til andre bør ytterjakke ikke tas med inn i kantiner. 

 

Truckføreres sikkerhet ivaretas ved at vi nå   

• Anskaffer antibac, engangshansker, munnbind og beskyttelsesdrakter i 

tilfelle det trengs. 

• Oppfordrer truckførere til å holde minimum en meters avstand til sjåfører 

og andre ansatte. Generelt være nøye med håndvask / bruk av 

engangshansker.  
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• Sørger for at truckførere kan holde sine pauser adskilt fra sjåførene og at de 

tar av ytterjakke før de går inn på spiserom eller til andre ansatte. 

 

Øvrige ansatte sin sikkerhet ivaretas ved at  

• Dører vil bli låst, så ta med nøkler.  

• Sjåførene skal som hovedregel ikke innover i «gangene», eller inn på 

kontorene til ansatte. 

• Kontakt med sjåfører skal primært foregå elektronisk og på telefon, 

nødvendige papirer legges i konvolutter og plasseres egnede steder.  

• Ansatte jobber hjemmefra om de kommer i en situasjon hvor det er 

nødvendig med «hjemme karantene». Vi utarbeider nå en info om hvordan 

koble seg på en løsning for hjemmekontor med de applikasjoner den 

enkelte trenger. 

• På fritiden oppfordres ansatte til å unngå større arrangementer. 

• Renhold på wc intensiveres. 

 

Særlige tiltak på Raufoss fra 12. mars:  

• Hoveddør ved resepsjon låses. Sjåfører får sine papirer i brakka. Brakka skal 

ikke brukes som oppholdsrom.                                                                                

Andre besøkende tar direkte kontakt med den de skal besøke pr telefon og 

vedkommende låser inn gjesten + og låser døra igjen. Dør til kantine låses, 

kun ansatte får adgang til kantine. Gangdør ut på varmtlager og ut på 

terminalen låses og skal holdes låst.  

• Utenlandske biler som kommer med gods uanmeldt skal ikke betjenes før 

de har henvendt seg til Geir eller skiftleder på vakttelefon 61151009. 

• Kantine vil kunne bli stengt på kort varsel. Antibac skal benyttes av alle som 

går inn i kantina. Ansatte skal ikke forsyne seg selv med mat eller drikke. Fra 

12/3 må all mat og kaffe etc bestilles over disk eller på tlf 61151067 og 

betales med Vipps nr 584912 (evt på kreditt). Overflater på kjøkken og bord 

tørkes med sprit daglig. Ytterjakke skal ikke være med inn i kantina. 
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• Sjåfører skal bruke pauserom ved dusjanlegget på Raufoss. Mat kan bestilles 

på tlf 61151067 og betaling foregår på Vipps. Fredager kan det bestilles 

varmmat.   

 

Kunders sikkerhet må ivaretas: 

• Vi har alle et ansvar for å holde oss oppdatert og etterleve instrukser og 

anbefalinger fra myndighetene. 

• Kunder informeres om våre tiltak i dag, men kan kreve ytterligere 

sikringstiltak vi ikke kjenner til pr. dato. I så fall noterer vi de 

ekstrakostnader som oppstår og varsler dem skriftlig om eventuelle 

forsinkelser eller ekstrakostnader.  

• Vi opptrer profesjonelt og etterkommer kunders krav eller restriksjoner så 

langt det lar seg gjøre. I tillegg skal vi forholde oss til disse interne 

retningslinjene og være åpne om hva vi gjør. 

 

Ta kontakt med din nærmeste leder, eller undertegnende om du har spørsmål 

eller annen viktig informasjon.       

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Inge Rosvold  

Logistikk og Kvalitetssjef – Toten Transport AS  

Direkte: 61 15 10 70, Mobil: 975 87 270   

Inge@toten-transport.no , http://www.toten-transport.no 

mailto:Inge@toten-transport.no

