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FAQ OM CORONAVIRUS FOR
TEMP-TEAMS KUNDER

Vi modtager mange spørgsmål fra kunder om, hvordan kunder skal forholde sig i situationer vedr. coronavirus. Vi har samlet spørgsmål og svar
her.

VIKARIATER ER FORSKELLIGE
Det er vigtigt at holde sig for øje, at der findes forskellige typer vikariater. Nogle vikarer udsendes i dag-til-dag-vikariater, hvorefter
vikar og vikarbureau er frit stillet over for hinanden. Andre vikarer er udsendt i længerevarende vikariater, hvor der f.eks. kan være
aftalt et opsigelsesvarsel i jobbekræftelsen eller den gældende overenskomst. (Kilde: Dansk Erhverv).

MÅ VI SPØRGE EN KANDIDAT TIL ET VIKARIAT, OM VEDKOMMENDE HAR VÆRET UDE AT REJSE I ET RISIKOOMRÅDE FOR NYLIGT?
Det er en god idé at spørge jeres tilknyttede vikarer, om de har været ude at rejse i et risikoområde inden for de sidste 14 dage, når I
rekrutterer vikarer. Hvor der er særligt behov derfor, anbefaler Dansk Erhverv, at I af bevismæssige årsager sikrer jer dokumentation
for, at I har spurgt.
TEMP-TEAM har skrevet følgende ind i sin jobbekræftelse under ”Øvrige væsentlige vilkår”:
"Ved din accept af denne jobbekræftelse bekræfter du samtidig, at du ikke har været i Udenrigsministeriets frarådede lande inden for
de sidste 14 dage før vikariatet eller i øvrigt har viden eller mistanke om, at du er smittet med coronavirus.” (Kilde: Dansk Erhverv).

KAN VI OPSIGE EN VIKAR I ET LØBENDE VIKARIAT, DER SKAL I KARANTÆNE, FORDI VIKAREN ER SMITTET MED CORONAVIRUS,
ELLER HVIS VIKAREN SELV MELDER SIG SYG PGA. SYMPTOMER PÅ CORONAVIRUS?
Der er ofte et vilkår i overenskomsten/jobbekræftelsen, som vikaren er ansat under, at vikariatet ophører ved sygdom. Hvis det er
tilfældet i det konkrete vikariat, vil vikaren betragtes som opsagt, når vedkommende melder sig syg – enten fordi vikaren er smittet
med coronavirus, eller fordi vikaren er syg med symptomer på coronavirus, uanset om det efterfølgende måtte vise sig at være en
anden sygdom.(Kilde: Dansk Erhverv).

KAN MAN SENDE EN VIKAR HJEM, FORDI MAN ER BANGE FOR, AT VIKAREN SMITTER?
Ja, det kan du godt - det er en del af ledelsesretten. Hvis det sker, er arbejdsgiver dog forpligtet til at udbetale vikarens normale
løn eller evt. sygedagpenge de første 30 dage, vikaren ikke er på arbejde – med mindre vikaren har besøgt et af de steder, som
Udenrigsministeriet fraråder at rejse til (Kilde: krifa.dk).
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HAR VIKAREN RET TIL LØN UNDER KARANTÆNE SOM FØLGE AF CORONAVIRUS?
Som udgangspunkt har en vikar, der er i karantæne, fordi vedkommende er smittet med coronavirus, samme rettigheder som ved
anden sygdom. Efter Dansk Erhvervs vurdering afhænger det dog af, om sygdommen må siges at være selvforskyldt.
Vikaren har handlet i overensstemmelse med retningslinjerne fra de danske myndigheder: Hvis en vikar er taget på ferie på et
tidspunkt, hvor der ikke var en officiel udmelding fra myndighederne om, at det pågældende land eller område var et risikoområde,
og vikaren i øvrigt ikke har handlet groft uforsvarligt i forhold til at pådrage sig smitten, er retsstillingen for vikaren den samme, som
var der tale om enhver anden sygdom. Vikaren har ret til sygedagpenge eller sygeløn, hvis eventuelle betingelser herfor er opfyldt.
Vikaren har handlet i strid med retningslinjerne fra de danske myndigheder: Hvis vikaren inden regeringens rejseforbud har været
taget på ferie til et risikoområde eller på anden måde har handlet i strid med de officielle retningslinjer fra myndighederne, er det
Dansk Erhvervs vurdering, at der efter omstændighederne er tale om selvforskyldt sygdom. I så fald har vikaren ikke krav på betaling
under fraværet – hverken sygeløn eller sygedagpenge.
Hvis TEMP-TEAM bliver bekendt med, at en vikar er på vej på ferie, orienterer vi vikaren om, at en eventuel karantæne eller sygdom
som følge deraf vil blive anset som selvforskyldt, og at vikarbureauet derfor ikke vil betale sygeløn eller sygedagpenge under fraværet
(Kilde: Dansk Erhverv).

SKAL EN VIKAR HAVE LØN, HVIS EN VIRKSOMHED AF EGEN DRIFT VÆLGER AT SENDE VIKAREN HJEM SOM EN
SIKKERHEDSFORANSTALTNING UDEN KONKRET MISTANKE OM, AT VIKAREN ER SYG/SMITTET?
Beslutningen om karantæne træffes af de danske myndigheder i henhold til epidemiloven. Hvis en virksomhed af egen drift beslutter
at sende vikarer hjem, følger vi anbefalingen fra Dansk Erhverv.
Det betyder, at vi hurtigst muligt afklarer, om det betyder, at I opsiger aftalen om vikarer. Hvis virksomheden ønsker at opsige aftalen,
kan I – som arbejdsgiver – vælge at opsige vikaren i henhold til arbejdsbekræftelsen/overenskomsten.
Hvis virksomheden ikke ønsker at opsige aftalen, men blot vil sende vikaren hjem i en periode ”for en sikkerheds skyld”, er det Dansk
Erhvervs vurdering, at vikaren fortsat vil have ret til samme aflønning, som hvis vikaren havde været på arbejde.
Hvem der hæfter for betalingen af løn, hvis vikaren hjemsendes uden at være syg, afhænger i første omgang af aftalens pålydende
(Kilde: Dansk Erhverv)
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VI ER I GANG MED ET TRY AND HIRE-FORLØB OG VIL GERNE FASTANSÆTTE VIKAREN, SOM NU ER SENDT HJEM. HVAD GØR VI?
Har I et Try & Hire-forløb, og vikaren bliver sendt hjem, er vilkårene for at ansætte vikaren uændrede. I kan sagtens ansætte vikaren i
henhold til kontrakten. Vi er klar til at hjælpe dig og din virksomhed videre med ansættelsen, så både virksomhed og vikar kan udføre
deres arbejde, som de plejer.

KAN EN VIKAR MØDE PÅ ARBEJDE, HVIS VIKAREN NETOP ER KOMMET HJEM FRA FERIE?
I TEMP-TEAM følger vi anbefalingerne fra Udenrigsministeriet. Det betyder, at:
•

Alle personer, der selv eller hvis nære relationer eller familiemedlemmer har været i områder, som Sundhedsstyrelsen fraråder,
må ikke arbejde for TEMP-TEAM i mindst 14 dage efter at være kommet hjem fra områderne. Kommer man hjem fra en rejse,
skal man ifølge Udenrigsministeriet bliver hjemme i 14 dage efter hjemkomst

•

Alle personer, der har haft personlig kontakt til en smittet eller til en person, der er mistænkt for at være smittet med Covid-19
skal blive hjemme, hvis de oplever symptomer, og må først arbejde, når de har været symptomfri i 48 timer

•

Alle personer, der er konstateret positiv med Covid-19, skal blive hjemme i syv dage og herefter indtil 48 timers symptomfri

•

Vi opfordrer vores vikarer til at holde sig opdateret via Politiets hjemmeside

Hvis en vikar vælger at gå imod Udenrigsministeriets vejledninger og foretager en unødvendig rejse, kan fravær og sygdom, som måtte
blive en følge af rejsen, blive betragtet som selvforskyldt - og så har vikaren ikke krav på løn. Her kan vikaren forud for sin ferie aftale
med sin arbejdsgiver, at ferien forlænges med feriepenge, afspadsering eller feriefridage, for ikke at blive trukket i løn (Kilde: TEMPTEAM og krifa.dk).

TEMP-TEAM er landsdækkende og kan hjælpe med vikarer og rekrutteringer til hele landet - også i denne periode. Det er vigtigt for os
at understrege, at vi er klar til at hjælpe lige, når I har brug for det.
Vi opfordrer alle til at holde sig opdateret via de danske myndigheder. Læs mere på coronasmitte.dk, der opdateres løbende.
Hvis du ikke har fået svar på dit spørgsmål efter at have læst ovenstående, kan du altid kontakte TEMP-TEAM på 70 10 09 44 eller
info@temp-team.dk.

www.temp-team.dk

–

70 10 09 44

