
                                                                                                                                                                       

 

 

Kjære transportør/sjåfør,  

 

Som en del av DSV’s arbeid for å oppfylle kravene og anbefalingene som gjelder COVID-19-viruset, ber vi 

våre underleverandører følge de siste anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) og World Health 

Organization (WHO): 

• https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/   

• https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 

Anbefalingene oppdateres regelmessig, derfor ber vi om at de leses nøye og at dere følger utviklingen tett i 

henhold til FHI og WHO’s retningslinjer.  

 

Vi forventer at dere iverksetter følgende tiltak med umiddelbar virkning:  

1. Sjåfører skal melde ifra om at de har besøkt et høyrisiko-land i løpet av de siste 14 dagene.  

2. Dersom du har symptomer som feber, hoste og lignende, skal dette meldes ifra om umiddelbart 

til nærmeste leder/terminal.   

3. Retningslinjer vedrørende håndhygiene, desinfisering, hansker, masker, etc skal følges.  

4. Sjåfører skal ikke gå inn på administrative områder uten godkjenning, enten ved DSV’s eller 

kundens lokaliteter. Vi oppfordrer alle sjåfører til å benytte seg av telefon.  

5. Ved levering ute hos kunde hvor det brukes PDA, skal du kun taste inn mottakers etternavn som 

«godkjent levering». Dette for å forebygge smitte mellom PDA og kunde. Det skal ikke signeres 

på hverken fraktbrev eller PDA.  

6. Ved lossing/lasting av utstyr ved DSV’s terminaler og lagre:  

• Sjåfør skal overholde de rutiner som er satt på laste/leveringssted.  

• I tilfeller der sjåføren blir værende i førerhuset under lasting, skal han/hun umiddelbart 

etter å ha forlatt DSV’s område, sjekke kjøretøy og sikre last.  

• Hvis lossing og lasting krever førerens tilsyn, må sjåfør våre på angitt sted og alltid minst 

to meter fra DSV’s ansatte og andre personer.  

 

Ved lossing av gods lastet eller transportert gjennom risikopålagte områder skal:  

- godsdokumenter og tilhørende dokumentasjon finnes tilgjengelig for DSV sine ansatte lengst 

bak i lastebilen for å muliggjøre lossing uten personlig kontakt med sjåfør og DSV’s personell.  

- dokumenter signert av DSV’s personell i forbindelse med lossing/lasting plasseres bak på 

lastebilen før den lukkes igjen. 

 

Ved spørsmål ber vi deg kontakte ditt DSV kontor og din DSV representant.  

Les mer om Coronaviruset (COVID-19) på https://www.no.dsv.com/. 

 

Med vennlig hilsen 

DSV Road Norge  
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