Informasjon til Helgeland Havn IKS sine brukere i forbindelse med Koronapandemien.
Hovedkontoret i Sandnessjøen og avdelingskontoret i Mosjøen er stengt for besøkende inntil videre.
Våre medarbeidere arbeider for en stor del fra hjemmekontor. Henvendelser på telefon og mail blir
besvart som normalt. Våre ansatte vil gjøre det som er mulig for at driften av våre kaier skal kunne
fortsette tilnærmet normalt. Denne hjemmesiden vil bli oppdatert når endringer skjer.
Alstahaug kommune har innført følgende tiltak for å forhindre spredning av Koronaviruset ved
anløp av kai i Alstahaug.
Coronaviruset - informasjon fra kommunen
Vedtak om tiltak for forebygging og begrensning av Koronasmitte i Alstahaug havn.
For å forebygge og begrense smitte, og beskytte sårbare grupper har Alstahaug kommune V/
kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1 femte ledd, jf første ledd vedtatt følgende:
Forbud mot at passasjerer og mannskap på skip som anløper havn i Alstahaug kommer i land.
Transittpassasjerer og mannskap på skip som anløper havn i Alstahaug har ikke anledning til å
komme i land i Alstahaug kommune. Dette gjelder selv om det ikke foreligger mistanke om smitte.
Forbudet gjelder ikke passasjerer som har Alstahaug som sluttsdestinasjon / avstigningsplass.
Forbudet er ikke til hinder for at skip legger til kai og foretar lossing og/eller lasting av gods.
For øvrig vises det til Helsedirektoratets informasjon til Fylkesmenn og kystkommuner om håndtering
av skip med mistenkt eller kjent smitte om bord.
Kirsten Andrea Toft
Kommunalsjef Helse og velferd
Mannskapsbytte kan foregå i Alstahaug. I slike tilfeller skal rederiet legge til rette for
smittebegrensende tiltak ved mannskapsbytte. Mannskaper som ankommer Alstahaug skal bringes
rett om bord i skipet.
Vefsn kommune har innført følgende tiltak for å forhindre spredning av Koronaviruset ved anløp
av kai i Vefsn.
Forbud mot at mannskap på skip som anløper Mosjøen havn kommer i land
Administrativt vedtak nr: 208/20.
Kommuneoverlegen har gjort slikt vedtak:
Mannskap på skip som anløper Mosjøen havn, har ikke anledning til å gå i land.
Forbudet gjelder
• både norske og utenlandske sjømenn
• alle skip hva enten de kommer fra annen norsk eller fra utenlandsk havn
• selv om det ikke foreligger konkret mistanke om smitte om bord på skipet
• inntil det oppheves av kommuneoverlegen
Forbudet er ikke til hinder for at skip legger til kai og foretar lossing og/eller lasting av gods.

For øvrig vises det til Helsedirektoratets informasjon til fylkesmenn og kystkommuner om håndtering
av skip med mistenkt eller kjent smitte om bord.
Begrunnelse:
Skipstrafikken til og fra Mosjøen havn er av stor samfunnsmessig betydning, herunder frakt av
råvarer og ferdige produkter til og fra aluminiumsverket. Det er således viktig at risikoen for
spredning av smitte både fra land til mannskap på skipene og fra skipene til mannskap på land
begrenses mest mulig.
I henhold til karantenebestemmelsene for Vefsn kommune skal person som har vært utenfor
Helgeland i to ukers karantene. Det anses ikke å utgjøre et vesentlig inngrep i skipsmannskapets
personlige frihet at de nektes å komme i land når ilandstigning uansett ville medført karantene.
Hjemmel:
Vedtaket er hjemlet i smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b). Kommuneoverlegen utøver
kommunestyrets myndighet etter denne paragrafen etter at formannskapet i Vefsn kommune
13.03.2020 vedtok i sak 28/20 at kommunestyrets myndighet etter smittevernloven § 4-1 i sin helhet
delegeres til kommuneoverlegen.
Hege Harboe-Sjåvik
kommuneoverlege

Sjøfolk og fiskere som har hjemsted på Helgeland, og som kommer hjem etter avmønstring eller
etter endt fiske, må rette seg etter hjemkommunens retningslinjer når de ankommer. Se følgende
hjemmesider:
www.alstahaug.kommune.no
www.vefsn.komme.no
www.leirfjord.kommune.no
www.donna.kommune.no
Vi minner om at alle som skal gjøre registreringer i SafeSeaNet skal bekrefte at det ikke er påvist,
eller mistanke om smitte om bord, og at de ikke kommer fra et område med utbredt smitte. Dersom
dette ikke kan bekreftes skal myndighetene varsles. (Se Kystverkets hjemmeside)
Det er mye nyttig informasjon å finne på Sjøfartsdirektoratets og Kystverkets hjemmeside:
www.sdir.no
www.kystverket.no
Følgende gjelder for utenlandske sjøfolk som anløper havner i Nordland
Med hjemmel i utlendingsloven har Politimesteren i Nordland med virkning fra i dag bestemt å nekte
landlov for utenlandske sjømenn som anløper havner i Nordland politidistrikt. Forbudet gjelder inntil
ny beskjed blir gitt. Ber om at dere informerer skipene og bidrar på beste måte til at landlovsforbudet
blir etterfulgt.
Når det gjelder grensekontroll ifm av- og påmønstringer er det ingen restriksjoner pr. i dag. En må
imidlertid være sikre på at sjømannen faktisk kan reise videre ut av landet før det gis tillatelse til å gå

i land. Forhold som påvirker dette kan jo endre seg raskt, men foreløpig anbefales det å planlegge
som vanlig.
Nordland politidistrikt

