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Reichenbach, 20. März 2020 

 
 
 

WNO Info Coronavirus COVID-19 

 
Kjære kunde/samarbeidspartner, 
 
I denne ekstraordinære situasjonen er vi som firma nødt til å ta grep. Vår høyeste 
prioritet er helsen til ansatte, kunder og deres familier.  Wyssen Norge AS og Wyssen 
Avalanche Control AG er leverandør av flere samfunnskritiske tjenester og systemer. 
Derfor har vi iverksatt flere interne tiltak i tillegg til de nasjonale tiltakene for å sikre 
vår beredskap og kapasitet. Vår service hotline er som alltid tilgjengelig 24/7. Med 
dette skrivet ønsker vi å informere deg om tiltakene vi har innført: 
 
Wyssen Norge AS 

• Hjemmekontor fra og med fredag 13. mars 

• Ekstra fokus på håndhygiene 

• Unngå fysisk kontakt mellom ansatte i Wyssen Norge AS 

• Alle reiser/fysiske møter er kansellert inntil videre 

• Reiser i forbindelse med oppdrag rettet mot samfunnskritisk infrastruktur kan 
gjennomføres 

• Oppdrag i felt utføres av én person dersom det er praktisk mulig og ikke går 

utover sikkerheten 

• Unngå bruk av samme kjøretøy 

• Ansatte med symptomer/mulig smitte settes i karantene 

 
Wyssen Avalanche Control 

• Hjemmekontor for alt personell som har mulighet 

• Et eget kriseteam som følger situasjonen tett er opprettet. Kriseteamet 
koordinerer tiltak for hele gruppen og i hvert enkelt land kontinuerlig.  

• Nasjonale tiltak/pålegg implementeres løpende 
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• Minimum 2 m. avstand mellom personer i våre produksjonslokaler 

• Alle utenlandsreiser stoppes inntil videre 

• Innenlandsreiser skal kun gjennomføres med egen bil. Dersom fly må benyttes 
for kritiske oppdrag må ekstra tiltak som egen seterad vurderes. 

 
 
24/7 Hotline 
Vi er som sagt fortsatt tilgjengelig 24/7 gjennom vår hotline og ikke nøl med å ta 
kontakt dersom det er nødvendig. 
 

Vakttelefon Wyssen Norge: 

+47 400 67 337 
 

Service Hotline: 

+31 33 676 76 99 
 
 
Mvh 
Hele Wyssen teamet! 
 
 


