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COVID-19
Livsmedelverkets enhet för växthälsas kundmeddelande om tillvägagångssätt på grund av coronavirus Covid-19
Kontrollen av växthälsa betjänar sina kunder så normalt som möjligt med hänsyn till
den lokala COVID-19 -situationen. Inspektioner utförs t.ex. vid behov helt eller delvis
på distans och under inspektionsbesök strävar vi efter att undvika all onödig mänsklig
kontakt. Växtinspektörerna bär andningsskydd och håller ett avstånd på mer än 2
meter från andra personer på inspektionsplatsen. Verksamheten följer Livsmedelsverkets allmänna COVID-19 -riktlinjer och separata instruktioner för inspektioner har
utfärdats till växtinspektörerna. Med vårt eget tillvägagångssätt vill vi minimera
spridningen av sjukdomen och samtidigt skydda våra inspektörer och våra kunder.
Därför ber vi våra kunder observera de tillvägagångssätt som presenteras nedan.
Innan inspektionen kommer inspektören överens med kunden om praktiska arrangemang för att undvika kontakt med kunden helt eller för att minimera antalet kontakter och hålla ett avstånd på mer än 2 meter från andra närvarande personer. Inspektörer gör på kontoret alla inspektionsrelaterade uppgifter som kan göras där. Av
denna anledning kan inspektören be dig skicka dokument eller information i förväg
elektroniskt. Vid ankomsten kommer inspektören att be dig bekräfta att det inte
finns personer med symtom som tyder på coronavirusinfektion vid tidpunkten för
inspektionen på inspektionsplatsen. När de utför inspektionen kommer inspektörerna att hålla ett avstånd på mer än 2 meter från andra människor och vi ber dig se
till att andra närvarande också tar ser till att hålla detta avstånd.
Vid importkontroller vid en gränskontrollstation
Ett mera detaljerat meddelande har skapats till förare av importförsändelser om kontroller som utförs vid den östra gränsen. Så långt det är möjligt ombeds förare av importförsändelser att parkera transportmedlet så att det alltid finns en tom parkeringsplats eller körfält mellan fordonen. Förare uppmanas att färdigt öppna båda sidor av transportmedlet till växtinspektören för en fytosanitär importinspektion. Under inspektionen uppmanas förare att stanna kvar i sitt transportmedel. Om föraren
är behövs för att hjälpa växtinspektören under inspektionen, måste de hålla ett
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avstånd på minst 4 meter och undvika omedelbar kontakt och bära andningsskydd/mask. Livsmedelsverket kommer också att distribuera meddelandet på ryska.
I hamnar följer inspektörerna hamnoperatören eller speditören till importförsändelsen med sina egna ämbetsbilar.
Inspektioner av egenkontroll och kartläggningar av skadegörare
Växtinspektörer utför inspektioner av egenkontrollen av operatörer som har beviljats
rätt att utfärda växtpass delvis på distans. Misstanke om karantänskadegörare anmäls alltid omedelbart till växtinspektörerna.
Laboratorieverksamhet
Livsmedelsverkets laboratorium för växtskadegörare fungerar normalt under epidemin. Odlarna kan själva skicka prover av kvalitetsskadegörare till antingen laboratoriet för växtskadegörare eller ett annat laboratorium.
De tillvägagångssätt som beskrivs i detta meddelande är giltiga tills vidare, om inte annat anges.
Detta meddelande kan distribueras till alla parter som de anser vara relevanta. Livsmedelssäkerhetsverkets webbplats innehåller aktuell information om coronaviruset COVID-19, till vilken även
ärenden som berör växtproduktion uppdateras: https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/coronaviruset-covid-19/
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