INFORMASJON FRA HOFF SA VEDRØRENDE KORONASITUASJONEN
Dato: 10. mars 2020
BEREDSKAP
HOFF følger utviklingen rundt Korona-viruset tett og tar situasjonen på alvor. Vår
beredskapsgruppe følger fortløpende med på Folkehelseinstituttet og myndighetenes
anbefalinger vedrørende tiltak. Beredskapsgruppen består av nøkkelpersonell fra sentral
ledelse og produksjonsanleggene.

HOFF produserer næringsmidler og har allerede et hygienereglement som sikrer gode rutiner
for smitteforebygging.

HVA GJØR VI?
Det er viktig for oss å begrense mulig smitte inn til våre anlegg og samtidig også ut til dere
som kunder. Dette betyr at bestemmelsene nedfelt i hygienereglementet innskjerpes og
ytterligere smitteforebyggende tiltak iverksettes.
I praksis vil dette bety:
•

Vi iverksetter råd og anbefalinger som gis av Folkehelseinstituttet og myndighetene
fortløpende.

•

Vi har fokus på hygiene og smitteforebygging hos våre ansatte. Alle ansatte har fått
informasjon om smittereduserende tiltak og hvilke tiltak bedriften har iverksatt.
Tiltakene oppdateres ved behov og gjøres kjent fortløpende.

•

Reisevirksomhet begrenses i størst mulig grad, både internt i HOFF og eksternt. Telefon
og video benyttes om mulig. Jobbrelaterte utenlandsreiser gjennomføres ikke.

•

Eksterne besøk til produksjonsanleggene unngås. Ved kritiske situasjoner som krever
eksterne leverandører inn i fabrikken, avklares dette med fabrikkledelsen i hvert enkelt
tilfelle og hver enkelt leverandør følges opp i forhold til forebyggende tiltak i forkant av
besøket.

•

Vi krever hånddesinfeksjon på alle lagre og biler, slik at sjåfører kan desinfisere hender
før henting hos HOFF og levering hos kunder.
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• På HOFFs lagre iverksettes tiltak for desinfisering av utstyr som brukes av eksterne sjåfører

(truck etc)
•

Vi er i dialog med våre underleverandører for å få oversikt over hvilke tiltak hver enkelt
leverandør iverksetter.

LEVERINGSSIKKERHET
Vi har fokus på leveringssikkerhet for kundene våre og gjør flere tiltak sammen med våre
underleverandører for å sikre at vi kan produsere som planlagt i tiden fremover.

YTTERLIGERE SPØRSMÅL
Skulle det være noen spørsmål eller innspill fra dere som kunder, ber vi om at disse rettes
direkte til vår beredskapsgruppe på beredskapsgruppe@hoff.no
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