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Karantæne i forbindelse med INTOPS
I forbindelse med den helt særlige situation omkring COVID-19 har forsvaret lavet nogle ændringer
for medarbejdere, der skal udsendes. For at forhindre smitte med COVID-19 i et missionsområde,
har forsvaret valgt at forlænge udsendelsen ved tre konkrete missioner (RS, Barkhane og eFP),
således udsendelsen nu begynder med 14 dages karantæne på Flyvestation Karup og/eller anden
militær facilitet.
I den situation er CS også blevet hørt om anvendelsen af vores aftaler, hvilket også betyder
INTOPS-ydelser samt fri kost og logi for karantæneperioden i Danmark medgår.
I forlængelse af ovenstående, skal der skelnes mellem karantæne (RS, Barkhane og eFP) og
hjemmeophold, som for nuværende gælder ved øvrige missioner. CS har i den forbindelse stillet
en række spørgsmål til forsvaret og har modtaget følgende svar om karantæne kontra
hjemmeophold:
Hermed klarificering af de 3 eskaleringstrin.
•

”Bliv Hjemme”. Det er de betingelser hovedparten af os arbejder på p.t. Der gælder kun de
almindelige begrænsninger og vejledninger, der er udsendt af Sundhedsstyrelsen. SST
anbefaler at PSN bliver hjemme i 14 dage efter hjemkomst fra rejser i udladet. Møde på
arbejde skal aftales med respektive chefer og følge gældende regler for brug af kritisk
personel, og betragtes som Daglig Tjeneste, og der oppebæres normal løn, uden særlige
tillæg eller ydelser.

•

”Hjemme Ophold”. Der skal man opholde sig i eget hjem/- egen matrikel. Nærmeste
pårørende må være der. Gælder for eks. personel til KFOR. Det betragtes som Daglig
Tjeneste og der oppebæres normal løn, uden særlige tillæg eller ydelser. Man bør ikke
dyrke sport udenfor matriklen. Man må godt tage en løbetur, men må ikke standse op for
at snakke med bekendte. Man kan løbe sammen med personer man opholder sig i
hjemmet med. Man må køre i egen bil til stranden eller skoven og der være særlig
opmærksom på social afstand og kun færdes sammen med samme personer som man
opholder sig med i hjemmet. Det antages at transporten fra hjemmet til terminalen kan ske
med eget transportmiddel. Man skal ikke benytte offentlige transportmidler. Indkøb skal i
det omfang det er muligt, gøres af de personer man opholder sig sammen med i hjemmet.
Bor man alene bør indkøb henlægges til så få gange som muligt og på et tidspunkt på
dagen hvor der er få mennesker på indkøb. Når man har været udenfor matriklen, skal man
være særlig opmærksom på øjeblikkelig hånddesinfektion når man indtræder i egen
matrikel igen.
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•

”Karantæne”. Det gælder for nærværende personel der skal til RS, eFP og BARKHANE.
Personellet er på INTOPS ydelser.
-

-

-

Personer indkvarteres på enkeltværelser med eget bad og toilet på en militær eller
anden egnet facilitet. Er enkeltværelser ikke muligt, kan flere personer indkvarteres i
samme rum, så længe der er to meter mellem sengene og minimum to meters social
afstand overholdes.
Alle er på et defineret afgrænset område. Man kan færdes frit på området, men holder
en afstand på 2 meter, når man er i fællesarealer.
Hvis der er mulighed for at afgrænse et udeområde (gerne et større), og de 2 meter
overholdes, så er det muligt at bevæge sig frit indenfor det areal.
Alle karantæne personer, der færdes på det definerede afgrænsede område, skal være i
samme 14 dags karantæneperiode, og skal starte karantæne samme dag.
Der skal være hånddesinfektionsmidler til rådighed på værelserne og i
fællesområderne.
Der skal være desinfektionsmidler til rådighed så den enkelte MA har mulighed for
hyppig kontaktflade-desinfektion.
Affaldsposer i skraldespande aflukkes ved behov af den enkelte medarbejder i
karantæne, og sættes uden for døren.
Forplejning til medarbejderen stilles uden for døren til karantænefaciliteten. Mad
leveres som enkeltportioner til den enkelte og spisning foregår på værelse eller i
fællesrum med minimum 2 meters afstand
Medarbejderne bliver screenet af FSK læge på dag 1 ved ankomst til
karantænefaciliteten.
Medarbejderen skal deslige kontakte stabslægevagten telefonisk dag 13 i karantænen.
Det skal være daglig rengøring af fællesarealet efter sundhedsstyrelsens retningslinjer
for COVID-19 rengøring.

