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Smitteverntiltak for rådgivere i forbindelse med koronavirus 

Rådgiveren bør oppføre seg som om både rådgiver og bonde er potensielle smittebærere av koronavirus.  
 

• Besøket skal ikke gjennomføres hvis rådgiver, bonde eller noen i husstanden er syke, f. eks med 
forkjølelse eller feber eller lignende. Selv med milde symptomer på sykdom, skal man ikke på besøk.  

• Ikke håndhils (eller gi en klem) når du kommer på gården. 
• Hold avstand gjennom hele besøket. Avstanden bør være på minst 2 meter gjennom hele besøket. Kun 

i korte perioder kan avstanden være mindre, men aldri mindre enn 1 meter.  
• Vask hendene. Hvis du har tatt på noe, ikke ta deg i ansiktet etterpå. Ikke gni deg i øynene eller ta på 

munn eller nese før du har vasket hendene.  
• Hvis du må hoste, host i et papirlommetørkle som du kaster. 
• Begrens antall gårdbesøk per dag.  

 
Før besøket:  
  

• Ring bonden før besøket for å sjekke om det er spesielle smitteverntiltak på gården.  
• Ha med desinfeksjonsmiddel, papirservietter og liten søppelpose i bilen, i tillegg til det vanlige 

engangsutstyret.  
• Skal du skrive eller underskrive på noe, bruk egen penn.  
• Unngå lange reiser med overnatting og unngå unødvendige stopp på veien.  
• Sjekk at du har installert appen ”Smittestopp” på telefonen og at bluetooth er aktivert.  

 
På gården:  
 

• Følg de vanlige smittevernrutinene på gården og bruk engangsdress og sko-overtrekk når du skal inn i 
besetningen. Bruk slusen som vanlig. Hvis du bruker gårdens sko eller støvler, vurder å bruke lange sko-
overtrekk inni fottøyet.  

• Vask hendene før og etter besøket. Hvis håndvask med varmt vann, såpe og papir ikke er tilgjengelig, 
skal du benytte håndsprit for å desinfisere hendene.  

• Unngå så langt det er mulig å ta på innredning, papirer og utstyr. Vask deg gjerne på hendene 
underveis i besøket.  

• Det er valgfritt å bruke engangshansker. Engangshansker kan brukes feil og kan gi falsk trygghet. 
Engangshansker er aldri en erstatning for god håndvask. Hvis du har på engangshansker når du går ut 
av bilen, skal disse kastes i slusa, hendene skal vaskes, og nye, rene hansker skal på når du går inn i 
husdyrrommet. Du skal IKKE vaske hender med engangshansker på. På samme måte skal ikke 
engangshansker som har vært i husdyrrommet ut gjennom smitteslusa. Hendene skal uansett vaskes 
grundig på vei ut.  

• Bruk munnbind hvis bonden krever det. Også munnbind kan lett brukes feil og fører ofte til at man tar 
seg mer til ansiktet enn vanlig. Vær derfor obs på å ikke berøre ansiktet hvis du bruker munnbind. 
Munnbindet skal kastes rett etter bruk, evt. puttes i en pose for å vaskes hvis det er et munnbind som 
kan brukes flere ganger.   

• Desinfiser hender og ratt når du har satt deg inn i bilen. Tørk også av evt. annet utsyr du har hatt med 
deg på besøket, som notatbøker, mobiltelefon og lignende.  

 


