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13.03.2020, 1. Utgave. 

PANDEMIPLAN  

Korona virus 2020 

VKR prioriterer innsamling av restavfall fra husholdning og næring. 

Videretransport og sluttbehandling av dette. 

 

Forebygging er viktig: 

 “Ikke ta på hverandre, men ta vare på hverandre”. 
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KORONA VIRUS 2020 
Et tidligere ukjent koronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. Utbruddet startet i 
storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske 
helsemyndigheter 7. januar 2020. 
 
Det nye viruset er et koronavirus (coronavirus) og har etterhvert fått navnet SARS-CoV-2 som kan gi 
luftveisinfeksjon hos mennesker. Viruset kalles også covid-19. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, 
men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.  

Når viruset smitter fra menneske til menneske i store deler av verden, kalles utbruddet pandemisk influensa.  

HVA GJØR VKR 

VKR må planlegge og forberede seg på at en stor del av arbeidsstyrken kan bli syk samtidig; 20-40 % i en 
periode på en til to uker i første omgang. Ved utvidet karantenebestemmelser kan tidsrommet utvides. I 
tillegg presiserer VKR viktigheten av personlig forebygging, og har derfor tilbud om desinfiseringsmiddel 
tilgjengelig på arbeidsstedene. Det presiseres at vanlig og hyppig håndvask med såpe og vann er det beste 
alternativet i et forurenset miljø.  

Rengjøringen styrkes og økes i mottak/ ekspedisjon, på toaletter, kantina og garderober. 

I tillegg må alle ansatte være forberedt på kortvarige endringer i arbeidsoppgaver og arbeidstid. 
Skiftplaner må kunne gjøres om på kort varsel ved behov.  

VKR vil prioritere avfall fra eget område, det betyr at mottak av avfall fra andre leverandører enn 
kommunene og deler av næringslivet i Valdres vil kunne bli stoppet. 

VKR SIN HOVEDPRIORITERING AV DRIFTEN ER: 

 Innsamling og behandling av restavfall fra næring og husholdning 

 Innsamling og behandling av avfall med potensielt smitte. 

 Drift av deponi og behandlingsanlegg samt Miljøstasjonene 

VKR sine totale ressurser vil måtte brukes for å holde oppe driften ved renovasjons-anlegget for å sikre 

behandling av restavfall og smittefarlig avfall. 

INNSAMLING AV RESTAVFALL FRA NÆRING OG HUSHOLDNING 

VKR må opprettholde innsamling av restavfall fra næring og husholdning. Det betyr at en må nedprioritere 
innsamling av rene avfallsfraksjoner som plast, papir og glass/ metall emballasje fra husholdning, samt plast, 
papir/ papp/trevirke og lignende fra næring. 

Innsamling av avfall har følgende prioriteringsrekkefølge: 

1. Full innsamling av restavfall og avfall med smittepotensiale fra kommunale institusjoner og 
næringsaktører med mye våtorganisk avfall. 

2. Full innsamling av restavfall fra husholdning og fritid, både sekkerenovasjon og container. 

3. Full innsamling av våtorganisk (matavfall) fra husholdninger, kommuner med institusjoner og næring  

4. Redusert innsamling av restavfall husholdning og fritid, både sekkerenovasjon og container. 

5. Innsamling av andre fraksjoner fra husholdning og fritid. 

6. Innsamling av andre fraksjoner fra næring. 
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Hver avdeling har ansvar for å planlegge driften sin i.h.h.t prioriteringen. Stoklands v/ Telemark Godslinjer er 
ansvarlig for ordinære septikktømminger og nødtømminger og for å sette i verk forbyggende tiltak blant sine 
ansatte og planlegge hvordan egen drift skal kunne opprettholdes.  

Ledergruppa er ansvarlig for oppfølging av denne planen ovenfor VKR sine kontraktører og utføre nødvendig 
detaljplanlegging. Spesielt fokus må være å få videresendt restavfall til forbrenning. 
 

DRIFT AV HOVEDANLEGGET I REBNESKOGEN 

Deponi, transport og omlasting på hovedanlegget er spesielt sårbart dersom driftsoperatør/ sjåfører blir 
syke. En har vurdert at inntil 3 av disse kan være syke samtidig i inntil to uker, uten at driften av anlegget må 
reduseres. Fleksibilitet i arbeidsstokken vil kunne dekke behovet ved sykdom. 

Dette vil redusere kapasiteten på andre driftsområder, og en må derfor prioritere drift av de viktigste 
oppgavene. Forebyggende vedlikehold, bygningsmessig vedlikehold, sortering og containervedlikehold 
nedprioriteres. 

Skulle situasjonen bli verre i forhold til antall syke, må de viktigste oppgavene prioriteres der det kan oppstå 
størst smittefare ved oppsamling og håndtering av avfallet.  
 

DRIFT AV MOTTAKET FOR NÆRINGSAVFALL I REBNESKOGEN  

Driften opprettholdes så lenge som mulig i forhold til sykdom blant personellet og behovet ved 
hovedanlegget i Rebneskogen, eventuelt med redusert sortering. VKR prioriterer vekk-kjøring av restavfall 
som kan gi spredning av smitte. 
 

DRIFT AV MILJØSTASJONENE 

Miljøstasjonene driftes i forhold til sykdom blant de ansatte, eventuelt med reduserte åpningstider. Det kan 
også vurdere utsetting av flere containere på miljøstasjonene for å kunne mellomlagre mer der. Rene 
fraksjoner kan eventuelt kjøres direkte ut fra miljøstasjonene til f.eks. forbrenning eller videre behandling. 
Miljøstasjoner kan også stenges i en periode for å kanalisere trafikken til hovedanlegget i Rebneskogen, 
henholdsvis Fagernes miljøstasjon. 
 

DRIFT AV MOTTAKET FOR FARLIG AVFALL 

Driften opprettholdes så lenge som mulig i forhold til sykdom blant personellet og behovet ved hovedanlegget i 
Rebneskogen. VKR prioriterer mottak, registrering og lagring av farlig avfall. Ved behov nedprioriteres sortering og 
pakking.   
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HVORDAN BEGRENSE SMITTE AV INFLUENSAEN? 

Ved å følge disse rådene kan du bidra til å begrense spredning av sykdommen.  

Hvordan kan du beskytte deg mot smitte:  

Unngå (om mulig) nærkontakt med syke personer. Den vanligste måten 

influensa smitter på er via hosting eller nysing.  

Vask hendene dine grundig og ofte. Bruk eventuelt alkoholbasert 

desinfeksjonsmiddel.  

Hvis du mistenker at du er smittet 

Har du fått symptomer på influensa som feber, hoste, vond hals, kroppsverk, 

hodepine, frysninger, tretthet og diaré/oppkast?  

Kontakt helsetjenesten hvis du føler deg veldig syk eller hvis du har 

symptomer og du selv, eller andre du bor sammen med, tilhører 

risikogruppene  

Begrens nærkontakt med andre mennesker til diagnosen eventuelt er 

avkreftet.  

Avhengig av symptomene dine vil legen vurdere behandlingen.  

 
Beskytt andre mot smitte hvis du er blitt syk 

Dette kan du gjøre for å begrense spredning av viruset:  

 Bli hjemme fra jobb til du føler deg frisk nok til å jobbe, tidligst 14 dager 

etter at symptomene startet.  

 Hold syke barn hjemme fra skole og barnehage minst like lenge. 

 Bruk engangs papirhåndklær foran munnen for å beskytte andre når du 

hoster eller nyser. Kast papirhåndkleet etter bruk.  

 Host eller nys i albuekroken hvis du ikke har papirhåndkle tilgjengelig. 

 Vask hendene grundig og ofte, spesielt når du har vært ute og før du 

spiser.  

 Hånddesinfeksjon med sprit er et godt alternativ når ikke får vasket 

hendene på annen måte.  

Det er sjelden at influensa krever sykehusinnleggelse. For mange gir 

sykdommen relativt milde symptomer og ikke større plager enn en vanlig 

sesonginfluensa. Ved komplikasjoner, som for eksempel lungebetennelse, 

kan noen trenge sykehusinnleggelse.  

 
Pleie av syke hjemme  

Hvis du må pleie syke, følg smittevernrådene over for å hindre at du selv 

eller andre blir smittet. La den syke ha kontakt med færrest mulig personer 

og oppholde seg i færrest mulig rom. Sørg for nok hvile og nok drikke til den 

syke.  

Hvis det er smitte i området der du bor  

Hvis det er smitte i nærheten av der du bor, følg de vanlige 

smittevernrådene. I tillegg bør du følge råd fra kommunelegen.  

 

VARSLING 

Varsling om sykdom gjøres som vanlig til nærmeste overordnede.  

Egenmelding nyttes dersom en ikke har vært til lege, i inntil 8 dager.    

 

1. Bruk engangslommetørkle 

 

 

2. Host eller nys i albuekroken 

 

 

3. Vask hendene grundig og ofte 

 

 

4. Desinfiser hendene hvis håndvask 

ikke er mulig 

 

http://pandemi.no/pandemi/risikogrupper/

