
Teave ühenduse töötajatele ja liikmetele seoses koroonaviiruse levikuga. 

 

Kokkupuude kariloomadega 

Norras kättesaadava info kohaselt ei kujuta koroonaviirus ohtu loomade tervisele. Tuginedes 

Veterinaarinstituudi soovitusele ei ole lubatud inimestel, kel on tuvastatud koroonaviirus, kokkupuude 

kariloomadega keda kasutatakse toidu tootmiseks/toiduks. Kodukarantiinis olevatel talupidajatel, kel 

pole viirust tuvastatud võivad kehtivate seadusandluste alusel töötada enda farmis tavapäraselt. Siiski 

on soovituslik olla eriti ettevaatlik peale välismaalt tulekut. Tavapäraseid juhtnööre tuleb jälgida kui 

töötajal on olnud kariloomadega kokkupuude välisriigis.  

Üldised nakkusohu ennetamise meetmed 

Hetkeseisu arvestades on eriti oluline järgida ametivõimude ettekirjutusi. Uuendatud juhised leiate 

Norra rahvatervise instituudi kodulehelt. Oluline on hea käte hügieen ja üldised nakkuste ennetamise 

meetmed. 

Meie juhised 

Me teeme kõik endast oleneva, et oleks piisavalt abitööjõudu põllumajanduses, kuid kahjuks ei saa 

lubada, et suudame kõik päringud lahendada antud situatsioonis. Julgustame oma liikmeid suhtlema ka 

kolleegide või teistega, kes saavad aidata. Lisaks on kehtestatud piirangud reisimise osas, sellega 

seoses võivad hiljem tekkida probleemid välistööjõu kasutamisel hooajatöödel. Kõik kes tulevad Norra, 

peavad viibima 14 päeva karantiinis ja sel ajal on keelatud töötada.  

Rahvatervise Instituudi ülevaates on ära märgitud toiduga varustamine ning varustamise võimaluse 

loomine kui üks kriitiliselt oluline ühiskonna funktsioon. See kehtib kogu väärtusahela kohta, sinna 

kuuluvad nii talunik, tema asendaja/kriisi olukorras asendaja ja teised võtmeisikud põllumajanduses. 

Esiteks mõjutab see omavalitsuste kohustust osutada abi seoses lasteaedade ja koolide sulgemisega. 

Selle rakendamiseks puuduvad kesksed juhised, seetõttu tuleb sellega pöörduda otse lasteaia / kooli või 

omavalitsuse poole. See kehtib juhul, kui mõlemad vanemad või üksikvanemad töötavad kriitilises 

ühiskonna funktsiooniga töökohal. 

Vastavalt üldistele viiruse ennetamise reeglitele on meie kontor suletud, kuid töötame kodukontorist. 

Meie kontor pole külalistele hetkel avatud, kuid te saate jätkuvalt meiega ühendust võtta telefoni ja e-

posti teel. Palume teil edastada töölehed elektrooniliselt või skaneeritult e-postiga saata. 

Kõik planeeritud koosolekud on tühistatud või edasi lükatud ja me otsime võimalusi nende digitaalseks 

korraldamiseks. 

Järgime valitsuse kehtivaid juhiseid ja soovitame oma töötajatel ja liikmetel teha seda sama. Uuendatud 

teave leiate meie veebilehelt. 

Mida ootame oma töötajatelt? 

• Täida oma töökohustusi plaanipäraselt senikaua kui teie talus pole kahtlustatud koroonaviiruse 

haiguspuhangut. 

https://www.vetinst.no/nyheter/koronavirus-pa-dyr-i-norge
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/har_du_vaert_i_kontakt_med_dyr_i_utlandet_og__eller_er_paa_vei_til_et_dyrehold_i_norge.31418
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/


• Koroonaviiruse nakkuskahtuse korral vôi karantiiniolukorda sattumise puhul palume teid meid 

viivitamatult teavitada.  

• Kui esineb kahtlus koroonapuhanguks töökohal, siis tuleb meiega enne tööle asumist ühendust vôtta.  

• Oluline on hea käte hügieen: pese käsi tallu saabumisel enne töö alustamist, sageli mitu korda töö ajal 

pärast kokkupuudet erinevate tööpindade ning loomadega, pärast töö tegemist ja talust lahkudes. 

Soovitatava kätepesu protseduuri leiad siit. Käte pesemisel kasuta seepi ja vett. Teise võimalusena võib 

kasutada desinfitseerimisvahendit, kuid see ei aita määrdunud käte korral. Tööl olles on oluline 

proovida vältida kontakti oma näoga. Ühekordsed kindad võivad olla täienduseks või alternatiivseks 

vahendiks. Põllumajandusteenistus varustab töötajaid nii palju kui võimalik desinfitseerimisvahendi ja 

ühekordselt kasutatavate kinnastega. 

• Erinevates töökohtades/taludes töötades kasutage erinevaid tööriideid et nakkusohtu maandada. 

Tööriideid tuleb pesta sageli. Kui teil puudub selleks võimalus, palun kontakteeruge meiega.  

• Kui sinu töökohas/farmis on avastatud koroonaviirus, siis ei ole edaspidine kontakt teiste inimestega 

lubatud. Füüsilist kohtumist teiste inimestega tuleks vältida, kuid kui selleks on vajadus, siis hoida 

vähemalt 1 meetrine vahemaa. Järgnev abi ja suhtlus peab toimuma telefoni teel.  

• Meie töötajatel on välismaale reisimine keelatud. Piirang kehtib esialgu kuni 14. aprillini.  

Mida me ootame oma liikmetelt? 

• Teatage meile koheselt, kui talus on avastatud viirus või on tekkinud viiruse kahtlus. 

• Kasutage taluniku abilist/asendajat vastavalt plaanile. Andke meile teada kui inimene, kes tavaliselt 

loomi hooldab, karantiini suunatakse. 

• Veenduge et olete uuendanud farmi kriisiplaani. Jooksev teave on kättesaadav Norra talunike seltsi 

kodulehelt.  

• Veenduge, et seebiautomaadid oleksid alati täidetud, et talus viibivad inimesed saaksid pesta 

korralikult käsi. 

• Võimaliku saastumise vältimiseks peske ja desinfitseerige kontaktpindu põhjalikult nii enne kui ka 

pärast farmi külastust. 

• Kui teie või teised talu töötajad on nakatunud, on keelatud füüsiline kontakt nakatanuga. Edaspidine 

suhtlus peab toimuma telefoni teel. Soovituslik on kohtumistel hoida vahemaad 1 meeter.  

•Talus töötajatel peab olema oma tööriietus. 

• Võimaldage taluniku abilisel esimesel võimalusel puhkust / vaba aega, kui see on vajalik 

kiireloomulise haiguse peatamiseks. 

Praeguses olukorras on meie kõigi kohustus teha endast olenevalt kõik, et viiruse levikut piirata. 

Jätkusuutlikul põllumajandusel on eriti oluline roll ühiskonnas täita. Seetõttu on oluline, et võtaksime 

oma vastutust tõsiselt ja tagaksime hea eeskuju. 

Lugupidamisega 

Foseni Põllumajandusteenistus 

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/handhygiene/handhygiene--handvask-plakat-bokmal-pdf.pdf
https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/rad-til-bonden-om-korona-smitte
https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/rad-til-bonden-om-korona-smitte

