Instruks for medhjelper
Navn:

Personnummer:

I skadedyrbransjen er det tidvis behov for å bruke medhjelpere som ikke er godkjente skadedyrbekjemper. SkaBra sin
tolkning av Skadedyrforskriftens § 3.1, er at forskriften åpner for å la medhjelpere utføre noen oppdrag etter intern
opplæring.

Skadedyrforskriften: § 3.1 – 1. ledd. Hvem som kan utføre skadedyrbekjempelse
Kun skadedyrbekjempere har rett til å planlegge og å utføre ervervsmessig skadedyrbekjempelse. Skadedyrbekjempere
kan benytte ikke-godkjente personer som medhjelpere, men kan ikke overlate ansvaret for noe tiltak til medhjelperen.

Det åpnes for at ikke – godkjente personer kan utføre oppdrag alene (etter intern opplæring) dersom det gjelder
ukompliserte bekjempelser med ufarlige midler. I tillegg må arbeidet utføres under instruks og ledelse av en ansvarlig
veileder.
Definisjon av ”ukomplisert bekjempelse med ufarlige midler”:
Medhjelper gjør et forhåndsdefinert rutinearbeid. Medhjelper kan ikke fravike den punktvise rutinen. Rutinearbeidet
består av å inspisere allerede utført arbeid innvendig og utvendig. Innvendig tillates medhjelper kun å inspisere og
etterfylle giftåte mot rotter og mus. Medhjelper tillates ikke å bruke insektmidler innendørs. Utvendig tillates medhjelper
å behandle med et forhåndsdefinert insektmiddel i ferdig blandet løsning.

§ 3.2 – 1. ledd. Bruk av bekjempelsesmidler - Substitusjonsprinsippet
Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for
miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Dette prinsippet er svært viktig, og SkaBra legger stor vekt på å følge dette. Er du som medhjelper usikker, forbys du å
utføre arbeidet før du har konsultert din ansvarlige veileder.

Instruks for service på servicekunder:
Rotter og mus:
1. Ta ALLTID kontakt med den ansvarlige hos kunden. Forhør deg om tilstanden på stedet, og noter dette.
2. Du er ikke tillatt å gjøre selvstendige vurderinger vedrørende saneringen.
3. Etterfylle og vedlikehold åtestasjonene. Mengde åte spist, mengde åte etterfylt, og total mengde åte noteres på
serviceskjema/rapport.
4. Ved innvendig aktivitet skal ansvarlig veileder eller kontoret kontaktes.
5. Rapport
Insekter:
1.
2.
3.
4.

Ta kontakt med ansvarlig person hos kunden. Forhør deg om tilstanden på stedet, og noter dette.
Foreta service på insektlamper / detektorer
Foreta bekjempelse av maur utvendig etter veiledning (ikke v/ barnehager og skoler)
Rapport

Felles:
1. Hvis kunden har spørsmål, eller det er behov for å utføre tiltak ut over denne instruks, skal det øyeblikkelig tas
kontakt med ansvarlig veileder eller kontoret, for avtale om tidspunkt for behandling.
2. Medhjelpere skal ALDRI planlegge eller utføre tiltak på egenhånd.

Dato:

Medhjelpers underskrift

Ansvarlig veileders underskrift.
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