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To arbeidere har testet positivt på Covid-19 
26.06.2020 

VARD ble i går ettermiddag informert av 
selskapets bedriftshelsetjeneste, om at to 
arbeidere har testet positivt på Covid-19.  
Tester har rutinemessig vært gjennomført i 
henhold til VARDs prosedyrer for arbeidere som 
ankommer landet for å jobbe i VARD. De to 
arbeiderne er i isolasjon, og re-tester 
gjennomføres for å være helt sikre på at de 
faktisk er smittet.  
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VARD har omfattende rutiner for smittevern, og som følge av disse blir tilreisende arbeidere 
undersøkt og testet. Det var i forbindelse med disse testene at det ble oppdaget mistanke om 
smitte. De berørte arbeiderne har ingen symptomer, og er i isolasjon og under observasjon av 
VARDs dedikerte helseteam. 

VARD har i samarbeid med smittevernlegen i Vestnes kommune iverksatt sporing av personer som 
de to arbeiderne har hatt nærkontakt med. Kolleger som har jobbet sammen med de er informert og 
er i karantene. Dette er i henhold til de strenge smittevernstiltakene som VARD har innført på alle 
sine verft og lokasjoner.  

De to som er testet for Covid-19 ankom Norge i forrige uke. Begge er innleide arbeidere som bor på 
enerom i brakkerigg på Trohaugen. I henhold til smittevernveileder for industriarbeidere som 
kommer til Norge, har de vært på jobb i Søvik totalt tre dager på dagtid, og i karantene utenom 
arbeidstid. I henhold til den nye forskriften som ble innført i begynnelsen denne uken, skal 
tilreisende arbeidere nå testes, og de to arbeiderne har vært i full karantene inntil testresultatene 
forelå, og har vært i isolasjon siden. Arbeidere som kan ha vært i nærkontakt med de berørte, er 
identifisert og isolert i henhold til selskapets prosedyrer.   

Alle arbeidere som er innlosjert på Trohaugen brakkerigg har enerom, og det er innarbeidet gode 
rutiner for smittevern og karantene i selskapet. Alle informeres nå om hvilke forholdregler VARD og 
smittevernlegen i Vestnes har innført for å begrense videre smitte. 

VARD har et godt samarbeid med de lokale smittevernlegene i Vestnes og Ålesund, samt selskapets 
bedriftshelsetjeneste Medi3. 

 

Ved spørsmål, vennligst kontakt 

Hege Anita Akselvoll 
Kommunikasjonsdirektør 
hege.akselvoll@vard.com  
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