Oppdatering av covid-situasjonen ved Vard Brattvaag
Ålesund, 2 mai 2021. Vard Brattvaag fikk onsdag ettermiddag informasjon om at en leverandør som
hadde vært på jobboppdrag på verftet hadde testet positivt for covid-19. For å få en raskest mulig
oversikt, valgte VARD å midlertidig stenge verftet og teste alle som har vært der siste uken.
Testresultatene viser nå at det er totalt 16 personer som har fått påvist smitte, inklusiv de ni
tilfellene som er tidligere rapportert.
VARD har på eget initiativ testet alle ansatte, leverandører og samarbeidspartnere som har vært på
verftet i perioden 21 – 28 april. Fredag formiddag ble 325 personer testet på verftet. Det ble også tatt
tester onsdag og torsdag, og en del har testet seg i kommunen hvor de er bosatt. Totalt er det rundt
360 personer med tilknytning til verftet som er testet.
Lørdag kveld viser testresultatene at totalt 16 personer har fått påvist covid-19 i forbindelse med
utbruddet ved Vard Brattvaag. Ålesund kommune har tidligere meldt om totalt 9 smittetilfeller, og
testene tatt fredag har påvist 7 positive tester til.





2 personer er bosatt i Ålesund kommune, og er i isolasjon der.
2 personer er bosatt i andre kommuner i Møre og Romsdal. Den ene er i isolasjon i sin
hjemkommune, den andre i Ålesund.
1 person er bosatt på østlandet, og er i isolasjon der.
11 tilreisende personer er i isolasjon på Trohaugen i Tomrefjord.

Alle som har testet positivt er kontaktet, og det pågår smittesporing av nærkontakter. De som blir
definert som nærkontakter blir kontaktet forløpende.
Det er funnet sammenheng mellom de fleste smittetilfellene, og smitten er relatert til to
arbeidsområder. Det er så langt ukjent smittevei, og det er for tidlig å si om utbruddet på verftet kan
ha tilknytning til andre lokale utbrudd eller til andre smittekilder.
De som har vært på verftet i perioden, men som ikke er definert som nærkontakter bør fremdeles
holde seg i ro, ha færrest mulig nærkontakter og ta ny test om de får symptomer.
Kommuneoverlege i Ålesund, Olav Mestad sier:
«At vi nå også får utbrudd på store arbeidsplasser som Vard Brattvaag viser hvor ustabil situasjonen
er. Alle som har symptomer som kan være covid-19 må holde seg heime og la seg teste. Alle må følge
smittevernreglene, holde avstand og bruke munnbind. En negativ test er kun et øyeblikksbilde. Man
kan likevel være smittet og må ta ny test ved symptomer. De som har høyere risiko for smitte skal
testes 7 døgn etter siste mulige kontakt med smittet.»
Det er ikke besluttet når VARD vil startet opp aktiviteten på verftet igjen. Kartlegging og vurderinger
vil fortsette utover dagen, og arbeiderne vil fortløpende få informasjon om når de skal komme tilbake
på jobb. Avgjørelsen om når verftet vil åpne opp igjen, vil bli tatt i samråd med lokale
helsemyndigheter og FHI.

Verftsdirektør Dag Vikestrand sier:
«Vi tok på eget initiativ beslutningen om å midlertidig stenge verftet og teste alle som har vært der i
den aktuelle perioden. For oss har det vært viktig å raskt få en oversikt over situasjonen og begrense
videre smitte. De smittede følges nå tett opp av lokale helsemyndigheter i samarbeid med vårt eget
helseteam. Dette er selvfølgelig en situasjon vi gjerne skulle ha unngått og har lagt ned en stor
innsats for å forhindre. Jeg ønsker å berømme våre ansatte, kunder, leverandører og andre
samarbeidspartnere for deres støtte og oppslutning om tiltakene vi nå gjør.»
VARD har også i løpet av helgen fått informasjon om at to personer har testet positivt i forbindelse
med tester som tas før utreise til andre land. De to har vært på arbeid ved Vard Søviknes onsdag og
torsdag denne uken. Tidligere i uken har de vært ved Vard Langsten. De har ikke vært på oppdrag ved
Vard Brattvaag, og har arbeidet i Norge siden i januar. De to smitta og nærkontaktene er alle i isolasjon
på Trohaugen, i tillegg er noen arbeidere i ventekarantene. Ingen av dem har symptomer.
Mer informasjon vil komme fortløpende.
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