KRISEINSTRUKS
Opdateret den 18. marts 2020.

Beredskabsplan hos NT Falke i forbindelse med smittefare fra Covid 19.
Denne kriseinstruks er opdateret på baggrund af myndighedernes krav og anbefalinger fremlagt 7. marts
2020 og gælder for alle medarbejdere og BPA-arbejdsledere ved NT Falke.
Instruksen er samtidig en information til alle NT Falkes ydelsesmodtagere, kunder og øvrige
samarbejdspartnere, med anmodning om at følge myndigheders krav og anbefalinger, og i øvrigt støtte NT
Falke i vores tiltag for at sikre vores ydelsesmodtager og medarbejdere mod smitte.

Mange af NT Falkes ydelsesmodtagere er personer, som har en øget risiko for alvorlige eller kritiske
følgevirkninger ved Coronavirus. Samtidig er næste alle vores ydelsesmodtagere dagligt afhængig af den
planlagte ydelse fra vores udførende medarbejdere.
Vi skal alle tænkte over vores færden og handlemåder i dagligdagen. Vi skal gøre vores yderste for at undgå
at blive smittet og føre smitten videre til vores ydelsesmodtagere, til vores hjælpere eller til vores kollegaer.
Følg myndighedernes krav og anbefalinger. Tag alle de forholdsregler du kan for at undgå smitte og
smittespredning. Vores adfærd og omtanke viser, at vi gør alt vi kan for at beskytte os selv, hinanden og
ikke mindst vores udsatte borgere. Vi tager ansvar for hinanden.

Instruks:
Vi er alle pålagt:
1. særlig opmærksomhed, øget beskyttelse og iagttagelse af gensidig loyalitetsforpligtelse i
overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger og
2. særligt opmærksomhed på og hensyn til, at sikre vores ydelser leveret til vores ydelsesmodtagere,
der er meget afhængig af hver enkelt.
Medarbejdere, der er vikarer ved hjemmeplejen eller på bl.a. institutioner, er til enhver tid forpligtet til at
holde sig orienteret om – og følge - de aktuelle forholdsregler fastsat af den enkelte arbejdsplads.
Alle medarbejdere der efter den 11. marts 2020:
•
•
•
•

har foretage udlandsrejser
har deltaget i større sociale arrangementer med tæt fysisk kontakt til andre personer
har været i tæt kontakt med personer, som er konstateret smittet, eller
har været i tæt kontakt med personer, hvor det er kendt, at disse har omgået personer, der er
smittet

skal afholde sig fra fysisk kontakt til – eller arbejde hos - vores kunder eller ydelsesmodtagere uden
individuel godkendelse.
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Har du været i - eller udsætter du sig selv for - en af ovenstående situationer, er du forpligtet til at afholde
dig fra kontakt til kolleger og ydelsesmodtagere i 14 dage efter det tidspunkt, hvor du er blevet udsat for
smitte (frivillig karantæneperiode).
I denne periode er du forpligtet til at tage alle praktisk mulige tiltag for ikke at blive udsat for yderligere
smittefare. Er du i denne periode igen blevet udsat for en af ovenstående situationer, skal du påbegynde en
ny 14 dages periode.
Er du i tvivl om, hvorvidt du på baggrund af ovenstående skal påtage dig en ”frivillig karantæneperiode”,
skal du kontakte NT Falke.
Opmærksomheden henledes på, at medarbejdere, der selvforskyldt sætter sig i en af ovenstående
situationer, ikke kan påkræve løn i den ”frivillige karantæneperiode”.
Bevidst tilsidesættelse denne instruks kan af NT Falke blive betragtet som grov tilsidesættelse af
arbejdsgivers sikkerhedsbestemmelser og ansættelsesvilkår.

Administrativt personale.
Det administrative personale har siden den 11. marts 2020 og foreløbig indtil den 30. marts været sendt
hjem med pålæg om hjemmearbejde – kombineret med afvikling af anden frihed (afspadsering, ferie mv.) i
det omfang, det er arbejdsmæssigt muligt.
Det administrative personale er også forpligtet af denne instruks i forbindelse med hjemmearbejde.

Loyalitetsforpligtelse.
Alle medarbejdere og BPA-arbejdsledere er forpligtet til at holde sig opdateret om ændringer i
kriseinstruksen på www.ntfalke.dk og følge myndighedernes krav og anbefalinger, hvor disse kan have
påvirkning på kollegaer, ydelsesmodtagere og NT Falkes øvrige kunder og samarbejdspartnere.
Alle skal iagttage loyalitetsforpligtelsen og bidrage til, at denne instruks efterleves, så vi hjælpes ad med at
beskytte os selv, vores omgangskreds og de særligt udsatte borgere.

