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Seks arbeidarar i innreisekarantene testa positivt på Covid-19 
Det vart i går kveld påvist koronasmitte hos seks tilreisande arbeidarar som er i karantene ved 
VARD sine brakkeriggar. Alle tilreisande arbeidarar blir testa rutinemessig ved ankomst til 
VARD, i tillegg til myndigheitspålagde testar før avreise frå hjemlandet og ved ankomst til 
Noreg.  Fire av arbeidarane som testa positivt var i karantene på Trohaugen i Tomrefjord og 
to i Brattvåg. 

Arbeidarane har vore i karantene sidan ankomst til Noreg, og er overført til dedikerte 
isolasjonsbrakker på Trohaugen.    

Alle har dokumentasjon på negativ test tatt i heimlandet inntil 72 timar før ankomst Noreg. I 
samsvar med VARD sine interne prosedyrer blir alle tilreisande arbeidarar frå utlandet også 
testa av verksemda sitt helseteam etter ankomst og ny test før karanteneoppholdet blir 
avslutta. Dette er tilleggstestar VARD tar på eige initiativ for å kunne oppdage om nokon kan ha 
blitt smitta etter at test er tatt i heimlandet, eller om ein har vore utsatt for smitte under reisa 
til Noreg.  

Smittesporing er gjennomført. To av personane ankom i eit større reisefølge, og denne gruppa 
vil bli spesielt følgd opp av VARD sitt helseteam. Det er totalt 45 nærkontaktar som har vore i 
reisefølge med dei seks arbeidarane. Alle nærkontaktar har vore i karantene sidan ankomst, og 
vil bli testa på nytt fredag. 

Etter ferieavvikling i jule- og nyttårsveka ventar VARD eit stort antall tilreisande arbeidarar som 
kjem tilbake i januar. Alle skal følge dei nye krava frå myndigheitene om innreiseregistrering, 
testplikt og karantene. I tillegg vil VARD fortsette med omfattande testing og karantenepraksis, 
med tett oppfølging av eit dedikert helseteam. Basert på tidlegare erfaringar frå hausten 2020 
er verksemda førebudd på at det ei periode framover kan komme personar som testar positivt 
på Covid-19 til tross for testing i heimlandet, og har utvida støtteapparat og kapasitet på sine 
karantene- og isolasjonsriggar for å handtere dette.  

Ordførar i Vestnes kommune, Geir Inge Lien seier: «VARD har eit omfattande 
smitteforebyggande program som er utarbeidd i samarbeid med kommunen. Gjennom dette 
opplegget har ein oppdaga og isolert tilreisande som har testa positivt på eit tidleg tidspunkt, 
og det har ikkje vore smitte i lokalsamfunnet som følje av arbeidarar som har kome frå utlandet 
til VARD. Vi har eit felles mål om å beskytte kommunen sine innbyggjarar for smitte, samtidig 
som vi i fellesskap vil leggje til rette for at industrien i kommunen kan halde aktiviteten i gang 
for å sikre lokale arbeidsplassar, og eg er takknemleg for det nære og løsningsorienterte 
samarbeidet vi har i Vestnes.» 
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FAKTA 

 VARD har i løpet av 2020 utført nærmere 5.000 Covid-tester og har hatt ca 3.000 i 
karantene på Trohaugen i Tomrefjord. 44 personer av disse har testet positivt etter 
ankomst, men som følge av selskapets omfattende testing, smitteforebygging og strenge 
karantenepraksis har det ikke vært noe lokal smitte.  

 VARD fortsetter med det omfattende testeregimet og den strenge karantenepraksisen 
også i 2021.  

 Selskapet er forberedt på at det kan ta tid før spredningen av Covid-19 i Europa avtar, og 
før en ser resultatet av vaksineringen. VARDs omfattende smitteforebyggingsprogram vil 
derfor bli videreført og kontinuerlig tilpasset i tråd med myndighetenes krav og 
retninglinjer, samt VARDs egne erfaringer og behov. 

 VARDs opplegg er utarbeidet i samarbeid med kommuneoverlegene i Vestnes og Ålesund 

 

Dedikerte brakkerigger for karantene og isolasjon 
Siden våren 2020 har VARD lokasjonene i Møre og Romsdal benyttet Trohaugen brakkerigg i 
Tomrefjord til karanteneopphold for tilreisende arbeidere.   

Trohaugen er spesielt tilrettelagt for formålet, med egen helsetjeneste som utfører helsesjekk, 
testing og oppfølging av beboerne. Alle har enkeltrom med bad, mat blir brakt til rommene, og 
området har døgnåpen vakttjeneste. Trohaugen har også dedikerte brakkerigger for de som er 
i isolasjon. Etter at arbeiderne har sjekket ut fra karantene/isolasjon, flytter de til andre 
brakkerigger eller boliger/leiligheter i nærheten av verftene de skal jobbe på. Dette er en 
løsning som har fungert godt, og som VARD ønsker å videreføre.  

På grunn av at det i januar og februar 2021 vil være mange tilreisende arbeidere som 
ankommer fra utlandet, vil VARD for en kortere periode også benytte brakkeriggene i 
Brattvågen og på Terøya i Søvik til karanteneopphold. Disse riggene er nå utviklet med det 
samme opplegget som ved Trohaugen; med VARDs helseteam, testing, enerom, matservering 
og vakttjeneste. Om noen tilreisende arbeidere får påvist Covid-19 under oppholdet, vil disse 
bli overflyttet til dedikerte isolasjonsbrakker på Trohaugen i Tomrefjord. 

 

Mer omfattende smitteverntiltak enn myndighetene krever 
Tiltak og rutiner blir fortløpende oppdatert i henhold til norske myndigheters krav.  

I henhold til Covid-forskriften skal alle tilreisende arbeidere fra utlandet  

 Fremvise negativ test som er tatt under 72 timer før innreise til Norge 
 Registrere innreise før ankomst Norge 
 Testes for Covid-19 så snart som mulig, senest ett døgn etter ankomst. De reisende må 

reise inn via grensestasjoner med testing, eventuelt til grensestasjoner med 
politikontroll. 

 Være i innreisekarantene på egnet sted med enerom m/bad. 
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I tillegg omfatter VARDs egne prosedyrer bl.a. 

1. Helsesjekk og samtale med hver enkelt arbeider i karantenetiden.  
2. To Covid-tester under karanteneoppholdet, - en etter ankomst og den andre før 

karantene avsluttes.  
3. Krav om at alle bruker profesjonelle transportører med gode smittevernrutiner fra 

flyplass til brakkerigg, evt. så kan en arbeider bruke sin private bil. 
4. Personer i karantene bor på VARDs dedikerte brakkerigger, i enerom med bad. Alle 

måltider blir brakt til rommene. Beboere kan i følge Covid-forskriften være utendørs 
om de holder minimum 2 meters avstand til andre. VARD tillater ikke at de går i 
butikker i karanteneperioden. 

5. Personer som får påvist korona etter ankomst blir overflyttet til isolasjon på dedikerte 
brakkerigger. De får kontinuerlig oppfølging av VARDs helseteam, som samarbeider 
med lokalt helsevesen. De som er i isolasjon kan ikke forlate riggen. 

6. Ved brakkerigger hvor arbeidere oppholder seg under karantene og isolasjon, er det 
vakthold 24 timer i døgnet 7 dager i uken. Vakttjenesten er ansvarlig for inn- og 
utsjekk, vakthold og sikkerhet, samt bistå beboerne om det er noe de har behov for. 
For å sikre at reglene overholdes, samt med hensyn til brannsikkerhet og eventuell 
smittesporing, registreres alle som ferdes inn/ut av området. 

7. Brudd på reglement kan medføre at VARD avslutter sitt engasjement med arbeideren, 
samt eventuelt politianmeldelse. 

8. Arbeidere som kommer fra andre eksterne verft i Norge blir normalt også testet. 


