Informasjon til ansatte
170320 kl 2200

Kjære ansatt.
Håper det står bra til med dere etter forholdene i disse unormale tider. Takk for innsats som gjøres
hver dag av dere for at kollektivtrafikkens skal fungere. Som særlig samfunnskritisk yrke så er andre
avhengig av oss.

Nyttig å vite:
All informasjon til ansatte blir nå videre lagt ut på hjemmesiden til Norgesbuss. Det betyr at det ikke
nødvendigvis kommer brev som dette så ofte videre, du må følge med på hjemmesiden når det
kommer nyheter.
https://www.norgesbuss.no/

Går dine yrkessertifikat ut på dato?
Les på nyhet på vår hjemmeside om midlertidig forlengelse fra Statens veivesen ( kommer på
hjemmesiden 18.03.20)

Tips: Utfordringer i forbindelse med coronaviruset:
1. Flyet er innstilt, kommer ikke hjem i rett tid til jobb
Ta kontakt med din bemanningsleder så raskt som mulig å gi beskjed.
Hvis du ikke melder fra til leder kan arbeidsforholdet stå i fare for å opphøre.
2. Karantene i Norge
For å redusere belastningen på helsevesenet så anbefaler myndighetene at egenmelding kan
benyttes ved karantenesituasjon. Dette gjelder midlertidig i Norgesbuss:
-

Ansatt må kontakte bemanningsleder for å forklare situasjonen.
For å få betalt for egenmeldingsperioden må ansatt:
o sende egenmelding og signere denne
o ansatt må i tillegg legge ved/skriftlig dokumentere årsaken til karantenen.
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-

o Levere egenmelding og dokumentasjon senest første dag tilbake i jobb.
Egenmelding kan i benyttes i inntil 14 dager. Utover 14 dager krever bedriften
sykmelding fra lege.

Du kan ha rett til barnepass når man jobber i samfunnskritisk yrke:
Barnepass
-

-

Vi har tidligere beskrevet dette i informasjonsbrev.
Hvis begge foreldre er har samfunnskritiske jobber så har ansatt rett på barnepass fra skole
og barnehage.
Hvis ikke begge foreldre har samfunnskritiske jobber så anmoder vi om at ansatt som har
samfunnskritisk jobb ber partner i den grad det er mulig, å prioritere å være hjemme med
barnet.
Det er laget et bekreftelsesbrev ansatt kan få for å vise skolen/ barnehagen ved å kontakte
sin leder.

Vi oppfordrer igjen til å følge myndighetenes råd, og å følge dugnaden Norge er med på for å kvitte
seg med dette sinte viruset.

Da ber vi deg igjen til å lese oppdatert informasjon på vår hjemmeside www.norgesbuss.no
Mvh Gry for ledergruppen.

