
    
Säkerhetsrutiner Hurtigruten 
Vad gör vi? 

  

Kontroll och kunskap 

Innan arbetet påbörjas, genomgår varje besättningsmedlem en hälsokontroll. Dessutom har alla nyligen 
fullföljt WHO:s officiella covid-19-kurs för hygienprocedurer och infektionshantering. 

  

Rengöring 

Med 127 års erfarenhet har vi etablerat en mängd strikta rengörings- och desinfektionsmetoder ombord. 

  

Anpassad matservering 
I våra restauranger ökar vi antalet sittningar så att det blir färre personer som äter där samtidigt. Istället 
för självbetjäningsbufféer, kommer våra kockar att servera dig vid din plats. Köket fortsätter att 
upprätthålla dess vanliga höga krav på hygien och kvalitet. 

Vad gör du? 

  

Obligatorisk hälsodeklaration 

Innan du går ombord måste du lämna in en obligatorisk hälsodeklaration som bland annat bekräftar att 
du inte har varit i kontakt med någon som har testats positivt för covid-19 under de senaste 14 dagarna. 

 

Håll avstånd 



Den allmänna instruktionen till alla våra gäster är att hålla ett rimligt och respektfullt avstånd till andra vid 
alla tillfällen. För att hålla ett säkert avstånd från andra när de köar ombord, kommer vi också att ha 
lämpliga markeringar på fartygen. 

  

Tvätta händerna 
Se till god handhygien genom att tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten eller alkoholbaserad 
handsprej. 
 

Så här kommer det att bli ombord för dig 

Du kan vara förvissad om att vi alltid följer nationella regler och riktlinjer. 

Här hittar du de extra åtgärder vi har vidtagit för att säkerställa god infektionskontroll 
ombord på våra fartyg: 

 Under sommaren 2020 kommer vi endast att segla med 50 % kapacitet, så det kommer att 
finnas ännu mer plats på våra redan rymliga fartyg. Vi har många olika fartyg i olika storlekar, 
så det exakta antalet passagerare varierar mellan våra fartyg. Vi ber våra gäster att följa de 
nationella riktlinjerna från det norska Folkehelseinstituttet vid alla tillfällen. Det innebär 
bland annat att det är frivilligt att bära ansiktsmask ombord. 

 Vi ber alla våra gäster ombord att respektera kapacitetsbegränsningar på olika områden 
ombord, bland annat i poolen, i bastun, på gymmet och i andra gemensamma utrymmen. Vi 
ber dig om att hålla åtminstone en meters avstånd och att respektera de markeringar som 
finns. 

 En av de viktigaste åtgärderna för att förhindra infektion är att tvätta händerna ofta och 
noggrant. Du kommer ofta att ombes tvätta eller desinficera händerna, bland annat vid 
ombordstigning och avstigning, och utanför alla restauranger och gemensamma utrymmen. 
Om du behöver hosta eller nysa men inte har någon näsduk till hands, använd armvecket 
och tvätta dina händer direkt efteråt. 

 Alla våra gäster ombeds öppna ett ”kryssningskonto” i receptionen och alla inköp registreras 
på ett cruise card. Vi gör detta för att begränsa användningen av kontanter och 
betalterminaler. 

 Vi har ordnat så att våra restauranger har fler sittningar, så att vi kan servera mat till färre 
personer åt gången och samtidigt garantera att vi håller det nödvändiga avståndet mellan 
våra gäster. Vi vill uppmana alla våra gäster att komma i tid till måltiderna för att undvika 
köer. Alla våra gäster måste tvätta eller desinficera sina händer vid tvättstationerna utanför 
våra restauranger innan de får komma in. Vi använder olika engångsartiklar i våra 
restauranger och ser till att allt som våra gäster kommer i kontakt med desinficeras mellan 
de olika sittningarna. 

 För att undvika att alla tar mat från samma fat serverar våra kockar din portion direkt på din 
individuella tallrik. I köket har vi som vanligt strikt hygien och håller en hög 
kvalitetsstandard. 

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


Strikta rengöringsmetoder ombord 

Vi har redan stränga rengöringsrutiner ombord. Vi använder UV-ljus på ytor för att 
kontrollera om det finns något osynligt organiskt material kvar som inte syns med blotta 
ögat. Förutom att städa ordentligt varje dag kommer alla hytter att desinficeras helt mellan 
våra olika resor. 

Regelbundna hygienprov utförs ombord. Om infektion upptäcks ombord, kommer en total 
desinfektionav hela fartyget genomföras. Dessa tester ger oss kontinuerlig feedback om att 
våra rengöringsrutiner är effektiva och att arbetar effektivt med hygien och rengöring. 
Dessutom använder vi externa partner för att tillämpa både planerade och oanmälda 
hygieninspektioner på alla fartyg. 

Andra områden som regelbundet kontrolleras är ventilationsfiltren för uppvärmning, 
ventilation och luftkonditionering samt dricksvattnets kvalitet. 

Utöver detta har vi numera ett särskilt team som ser till att gemensamma utrymmen 
ständigt rengörs och desinficeras. Vi använder elektrostatisk rengöring med starka 
rengöringsmedel i alla gemensamma utrymmen, förrådsrum och korridorer. 

För att vara på den säkra sidan reducerar vi kapaciteten i gemensamma utrymmen, som till 
exempel bastu, pool och gym, med 50 %. Eftersom många människor redan är vana vid nya 
kösystem på kaféer och i affärer kommer vi att ha lämpliga markeringar för att hjälpa dig att 
hålla avstånd till andra ombord. 

 


