
Matmerks smitteverntiltak i forbindelse med koronapandemien 

Generelt 
Matmerk følger Folkehelseinstituttets generelle retningslinjer for smittevern- og 
avstandsregler for korona/Covid 19. Både KSL-revisor og produsent er potensielle  
smittebærere av koronaviruset som smitter mellom mennesker. 

Dette innebærer: 

1. Dersom revisor, produsent eller noen i disse sin husstand føler seg syk, forkjølet
 etc skal revisjon ikke gjennomføres. Dersom produsent ikke føler seg komfortabel 
 med å ta imot revisor fordi produsent har personer i risikogrupper i sin husstand  
 eller lignende, skal dette respekteres.  
2.	 Vi	er	høflige,	men	håndhilser	ikke.	
3. Vi holder pålagt minsteavstand mellom oss på 1 meter.  
4. Vi holder pålagte hånd- og hostehygiene.  
5. KSL-revisorenes skal følge ekstra smitteverntiltak i tillegg til ordinære  
 smittevernrutiner.   
6. Vi anbefaler at alle aktive revisorer skal laste ned og bruke Smittevern-appen  
 fra FHI.

Når du planlegger revisjon: 

7. Spør produsenten om det allerede er spesielle smitteverntiltak på gården når du  
 avtaler revisjon. Er det påvist eller mistanke om smitte eller at folk er i karantene  
 skal oppdraget utsettes.
8. Revisjonen skal gjennomføres med kun produsent og revisor til stede.  
9. Be produsenten om at dokumentasjon er lagt fram på forhånd på revisjonsdagen.  
 Ikke lån kulepenn, men bruk din egen. 
10.	 Kontroller	at	du	har	med	nok	engangsbekledning	og	egen	håndsprit	til	desinfisering.	
11. Under reise til revisjon skal antall stopp og besøk andre steder begrenses.
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Når du ankommer gården: 

12. Hender skal påføres hånddesinfeksjon før en går ut av bilen. 
13. Det er valgfritt å bruke engangshansker. Engangshansker kan svært enkelt brukes  
 feil og i mange tilfeller gi falsk trygghet. Engangshansker er aldri en erstatning for  
 god håndvask. 
14. Matmerk anbefaler at du i stedet for engangshansker bruker god og grundig  
 håndvask før og etter revisjon. Der håndvask med varmt vann, såpe og papir ikke  
	 er	tilgjengelig,	skal	du	benytte	håndsprit	for	å	desinfisere	hendene.	
15. Velger du å bruke engangshansker skal hanskene ikke fra gårdstunet og inn  
 gjennom en smittesluse. Engangshansker skal kastes i slusa, hender vaskes godt  
 i slusa og evt sette på nye, rene hansker 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/lager/kjølerom ut gjennom  
 smitteslusa. Hendene skal vaskes godt og grundig på vei ut.  
16. Revisor kan benytte munnbind under hele revisjonen dersom ønskelig av produsent  
 og/eller revisor. Munnbind skal brukes dersom ikke minsteavstand på 1 m kan  
 overholdes under revisjonen. 
17. Bruk av engangsutstyr (engangsdress, skoovertrekk) dersom du går inn i bondens  
 husstand ved dokumentgjennomgangen må risikovurderes av hver enkelt revisor.     
 

Smittesluse/befaring: 

18. Spør produsenten hvordan smitteslusa brukes. Bruk ALLTID smittesluse der det  
	 finnes.	Husk	å	bruke	riktig	inngang	hvis	det	er	egen	inngang	for	besøkende.			
19. Ta på en ny engangsdress og nye skotrekk når du går inn i besetningen/lager/ 
 kjølerom, eventuelt kan du benytte deg av foretakets egne sko. Bruker du foretakets  
 egne støvler – må du ha de lange skoovertrekkene på beina inni støvlene. 
20. Unngå i så stor grad det er mulig å ta på dyr og innredning, og unngå å ta deg i  
	 ansiktet.	Vask	hendene	på	vei	inn	og	ut	av	slusa.	Hånddesinfisering	er	et	alternativ.	

Etter revisjonen:  
 
21.	 Desinfiser	utstyr	du	har	hatt	med	deg	inn	til	produsent,	dette	omfatter	pc,	 
 mobiltelefon, evnt notatbøker o.l.  
22. Husk å ta av det siste skotrekket FØR du tar med deg evt smitte inn på gulvmattene  
 i bilen!  
23.	 Desinfiser	hendene	etter	at	du	har	tatt	av	og	kastet	de	siste	skotrekkene	i	en	egen	 
 søppelpose, før du tar på rattet. 
24.	 Vask	alle	berøringsflater	i	bilen	din	minst	én	gang	i	uken.		
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