Informasjon vedrørende operatørenes praksis for utreise offshore for nærkontakter til smittede personer
Covid-19 forskriftens bestemmelser om smittekarantene er som følger
§ 4.Krav om karantene
Følgende personer er underlagt karanteneplikt:
b.

Smittekarantene: personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet
dersom personen som testet positivt ikke utvikler symptomer. Karanteneplikten gjelder i 10 døgn etter nærkontakten.

Smittekarantene gjelder ikke for personer som ved nærkontakten:
a.
b.
c.

var fullvaksinert mot SARS-CoV-2
hadde gjennomgått covid-19 siste 6 måneder med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato
hadde fått 1. vaksinedose mot SARS-CoV-2 med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen, dersom vedkommende testes med PCR-test mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten

Vaksinasjonsstatus

Myndighetenes bestemmelser vedrørende
smittekarantene

Norsk olje og gass' anbefalinger vedrørende håndtering av
smittekarantene og utreise offshore

Operatørenes håndtering av utreise offshore for
nærkontakter til smittede personer

Fullvaksinerte
personer

§ 4 Krav om karantene – 2. ledd:

Fullvaksinerte er unntatt smittekarantene, og fullvaksinerte kan
reise offshore selv om man er definert som nærkontakt.

Enkelte operatører kan ha særskilte bestemmelser relatert
til fullvaksinerte som defineres som nærkontakter til
husstandsmedlemmer. Ta kontakt med aktuell operatør
for nærmere avklaring.

Smittekarantene gjelder ikke for personer som ved
nærkontakten

Praksis for utreise følger Covid-19 forskriften.

a. var fullvaksinert mot SARS-CoV-2

Delvaksinerte
personer

§ 4 Krav om karantene – 2. ledd:
Smittekarantene gjelder ikke for personer som ved
nærkontakten
c.

Uvaksinerte
personer

Gjennomgått
Covid-19 sykdom
siste 6 måneder

hadde fått 1. vaksinedose mot SARS-CoV-2 med
varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen,
dersom vedkommende testes mellom døgn 3 og 7
etter nærkontakten

For øvrig sammenfallende krav mellom myndigheter og
operatører.
Delvaksinerte (som har fått 1. vaksinedose mot SARS-CoV-2 med
varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen), skal ikke reise ut
offshore før fire dager etter siste kontakt med smittet person og
negativ test tatt på dag 3 foreligger.

Enkelte operatører kan ha særskilte bestemmelser for
denne gruppen.
Sammenfallende krav mellom myndigheter og operatører.

Praksis for utreise følger Covid-19 forskriften.

Operatørenes praksis mht. nærkontakter til
husstandsmedlemmer er noe strengere enn forskriftens
krav (14 dagers utreisevent i stedet for 10 dagers
utreisevent).

§ 4 Krav om karantene – 1. ledd:

https://www.norskoljeoggass.no/koronavirus/anbefalinger-covid19/

b. Smittekarantene: personer som har hatt
nærkontakt med en person som er bekreftet
smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den
smittede fikk de første symptomer på smitte, eller
fra prøvetidspunktet dersom personen som testet
positivt ikke utvikler symptomer. Karanteneplikten
gjelder i 10 døgn etter nærkontakten.

Personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet
smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de
første symptomene på smitte, men som selv er helt symptomfrie,
skal ikke reise offshore før det har gått 10 dager etter slik kontakt.
Unntak: Personer som er i samme husstand som en bekreftet
person smittet av SARS-CoV-2, men som selv er helt symptomfrie,
skal ikke reise offshore før det har gått 14 dager etter slik kontakt.

For øvrig sammenfallende krav mellom myndigheter og
operatører.

§ 4 Krav om karantene – 2. ledd:

Personer som har gjennomgått Covid-19 sykdom, regnes som
fullvaksinerte inntil 6 måneder etter gjennomgått infeksjon.

Enkelte operatører kan ha særskilte bestemmelser relatert
til personer, som har gjennomgått Covid-19 sykdom, som
defineres som nærkontakter til husstandsmedlemmer. Ta
kontakt med aktuelle operatør for nærmere avklaring.

Smittekarantene gjelder ikke for personer som ved
nærkontakten
b.

hadde gjennomgått Covid-19 siste 6 måneder
med varighet fra avisolering til 6 måneder etter
prøvedato

Praksis for utreise følger Covid-19 forskriften.

For øvrig sammenfallende krav mellom myndigheter og
operatører.

