KRISEINSTRUKS
Opdateret den 24. juli 2020.

Kriseinstruks i forbindelse med smittefare fra Covid-19.
Denne kriseinstruks og beredskabsplan er gældende for ALLE ansatte 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.
Kriseinstruksen søges opdateret løbende på baggrund af myndighedernes løbende ændringer af krav og
anbefalinger og gælder for alle medarbejdere og BPA-arbejdsledere ved NT Falke.
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.

Udgangspunktet for vores handlinger er til enhver tid myndighedernes aktuelle
krav og anbefalinger, med de skærpelser der er angivet i denne kriseinstruks.
NT Falke følger myndighedernes krav og anbefalinger. Alle anmodes om at tage de forholdsregler man 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.
Vi er alle pålagt:
1. særlig opmærksomhed, øget opmærksomhed på 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.

Instruks for planlægning af rejser til udlandet:
Som medarbejder ved NT Falke kan du planlægge og gennemføre rejser i henhold til udenrigsministeriets
vejledninger.

Rejser tillades til ”åbne” lande/områder, der ikke er omfattet af anbefalinger om særlige restriktioner eller
kategoriseret som ”karantænelande” (grønne eller gule lande i UM’s rejsevejledninger). Det forudsættes, at
man påtager sig at følge myndighedernes forholdsregler på rejsen. Dette omfatter også krav om særlig
opmærksomhed på ”smittetrykket” i pågældende region i indrejselandet og der deraf følgende særlige
beredskabsforhold i forbindelse med hjemkomst (fx forudset frivillig karantæne, test for potentiel smitte),
som følge af de aktuelle forhold på opholdsstedet.
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Rejser tillades IKKE til ”karantænelande” (orange lande i UM’s rejsevejledninger) og alle øvrige lande, der
ikke optræder på EU’s liste over åbne lande.
Såfremt du alligevel ønsker at planlægge/gennemføre rejse til et af disse lande/områder, påkræver det
forudgående koordination og skriftlig accept fra NT Falke og direkte arbejdsleder. Dette medfører samtidig
at medarbejderen påtager sig det fulde ansvar for frivillig karantæne i minimum 14 dage efter hjemkomst,
eller fremlæggelse af negativ Covid19 test (skal være udført tidligst 7 dage efter hjemkomstdato), samt
frivillig karantæne i enhver nødvendig fraværsperiode som følge af evt. smitte i forbindelse med rejsen.

Beredskabsplan – Covid-19
Alle medarbejdere der efter 15. juni 2020:
•
•
•
•

har foretaget udlandsrejser til områder der af myndighederne frarådes rejser til, eller er
kategoriseret om ”karantænelande”,
har deltaget i større sociale arrangementer (jf. myndighedernes grænseværdier) 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.
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), eller få udført smittetest med dokumenteret ”negativt resultat” (skal
være udført tidligst 7 dage efter hændelsesdato).
I denne periode er du forpligtet til at tage alle praktisk mulige tiltag for ikke at blive udsat for yderligere
smittefare.
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”.

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.
Bevidst tilsidesættelse denne instruks kan af NT Falke blive betragtet som grov tilsidesættelse af
arbejdsgivers sikkerhedsbestemmelser og ansættelsesvilkår.

