
Udbruddet af coronavirus efterlader mange spørgsmål til arbejdet som vikar. 
Herunder har vi samlet nogle af de mest relevante spørgsmål for jer.

Tak til Krifa og Dansk Erhverv for bidrag.

Hvis I er i tvivl, om I må møde på job i forhold til smitterisiko,
skal I kontakte TEMP-TEAM på 70 10 09 44.
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HVIS DU SOM VIKAR ER I GANG MED ET TRY&HIRE-FORLØB, OG KUNDEN GERNE VIL FASTANSÆTTE DIG, MEN DU ER SENDT HJEM.

HVAD GØR DU SÅ? 

Bliver du som vikar sendt hjem i et Try & Hire-forløb, er vilkårene for at ansætte dig uændrede. Du kan sagtens ansættes i henhold

til kontrakten. Vi er klar til at hjælpe dig og virksomheden videre med ansættelsen, så både du og virksomheden kan udføre jeres

arbejde, som I plejer (Kilde: TEMP-TEAM).

KAN EN KUNDE OPSIGE EN VIKAR I ET LØBENDE VIKARIAT, HVIS VIKAREN SKAL I KARANTÆNE, FORDI VIKAREN ER SMITTET MED

CORONAVIRUS, ELLER HVIS VIKAREN SELV MELDER SIG SYG PGA. SYMPTOMER PÅ CORONAVIRUS?

Det 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).

HVEM BESTEMMER, OM EN VIKAR SKAL I KARANTÆNE ELLER ISOLATION – MYNDIGHEDERNE ELLER BRUGERVIRKSOMHEDEN?

Det er myndighederne, der træffer beslutning om, at en person skal i karantæne i henhold til epidemiloven. Flere vikarbureauer

oplever dog, at brugervirksomheder sender egne medarbejdere og vikarer hjem som en sikkerhedsforanstaltning eller efter

anbefaling fra de danske myndigheder. Spørgsmålet er herefter, hvem der skal betale for en sådan hjemsendelse – vikarbureauet eller

brugervirksomheden. Det afhænger naturligvis af omstændighederne, jf. nedenfor. (Kilde: Dansk Erhverv).
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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 efter regeringens rejseforbud har taget

på ferie i 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 vikarbureauet bliver bekendt med, at en vikar er på vej på ferie, anbefaler Dansk Erhverv, at vikarbureauet på forhånd

orienterer 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 BRUGERVIRKSOMHED VÆLGER AT SENDE VIKAREN HJEM SOM EN

SIKKERHEDSFORANSTALTNING UDEN KONKRET MISTANKE OM, AT VIKAREN ER SYG/SMITTET?

Beslutningen om karantæne træffes som beskrevet tidligere af de danske myndigheder i henhold til epidemiloven.

Hvis en brugervirksomhed af egen drift beslutter at sende vikarer hjem, er det Dansk Erhvervs anbefaling, at vikarbureauet får

afklaret med kunden, om det betyder, at de ønsker at opsige aftalen om vikarer.

Hvis brugervirksomheden ønsker at opsige aftalen, kan vikarbureauet – som arbejdsgiver – vælge at opsige vikaren i henhold til

arbejdsbekræftelsen/overenskomsten.

Hvis brugervirksomheden 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 i arbejde.

Hvem der hæfter for lønudbetalingen, hvis vikaren hjemsendes uden at være syg, afhænger i første omgang af, hvad vikarbureauet

har aftalt med kunden. (Kilde: Dansk Erhverv).
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HVAD SKAL JEG GØRE SOM VIKAR, HVIS JEG SKAL I KARANTÆNE ELLER BLIVER SMITTET? 

Du skal give din arbejdsplads besked på telefon eller mail med det samme. På grund af smittefare skal du ikke møde op. Arbejdsgiver

kan kræve en lægeerklæring eller dokumentation for, at du skal i karantæne, og den vil du kunne få via din læge.

Normalt har din arbejdsplads ikke ret til at vide, hvorfor du er syg, men det er anderledes med Corona-virus, fordi den nemt smitter.

Det har derfor betydning for arbejdsgivers ansvar og forpligtelser over for de øvrige medarbejdere.

Hvis du er i karantæne, men ikke er syg, er det ok, at din arbejdsgiver giver dig arbejdsopgaver, som du skal løse hjemmefra.

Arbejdsmiljøloven siger, at arbejdsgiver skal stille de nødvendige arbejdsredskaber til rådighed. I den nuværende situation kan du

dog være nødt til at acceptere, at ikke alle redskaber er til rådighed. Derfor skal arbejdsgiver også acceptere, at du måske ikke kan

arbejde 100 procent som sædvanligt (Kilde: Krifa.dk).

KAN MIN CHEF SENDE MIG HJEM, FORDI HAN ER BANGE FOR, AT JEG SMITTER?

Ja, det kan din chef godt. Det er en del af ledelsesretten. Hvis det sker, er din arbejdsgiver dog forpligtet til at give dig din

normale løn eller evt. sygedagpenge de første 30 dage, du ikke er på arbejde – med mindre du har besøgt et af de steder, som

Udenrigsministeriet har frarådet at rejse til, eller hvis du er rejst ud efter regeringens rejseforbud (Kilde: Krifa.dk).

KAN JEG BLIVE HJEMME, FORDI JEG ER BANGE FOR AT BLIVE SMITTET?

Som udgangspunkt nej, men tal med din chef i denne specielle situation. Juridisk set har du ikke lov til at blive væk fra arbejde, fordi

du er bekymret for, om du bliver smittet.

Er du bange for at blive smittet, og har du et særligt sårbart helbred, så tal med din chef, om der er mulighed for, at du arbejder

hjemmefra eller løser andre opgaver den næste tid (Kilde: Krifa.dk).

MÅ KUNDEN SPØRGE EN KANDIDAT TIL ET VIKARIAT, OM VEDKOMMENDE HAR VÆRET UDE AT REJSE FOR NYLIGT?

Det er en god idé, at de tilknyttede vikarer bliver spurgt, om de har været ude at rejse inden for de sidste 14 dage, når vikarbureauet

rekrutterer vikarer.

Hvor der er særligt behov derfor, anbefaler Dansk Erhverv, at man af bevismæssige årsager sikrer sig dokumentation for at have

spurgt. Det gør de fleste bureauer ved at tilføje følgende til arbejdsbekræftelsen under ”Øvrige væsentlige vilkår”:

"Særligt vedrørende coronavirus: Ved din accept af denne arbejdsbekræftelse 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).
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KAN JEG MØDE PÅ ARBEJDE, HVIS JEG 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 samtidig alle vores vikarer til at holde sig opdateret via Politiets hjemmeside

Hvis du vælger at gå imod Udenrigsministeriets vejledninger, kan fravær og sygdom, som måtte blive en følge af rejsen, blive

betragtet som selvforskyldt - og så har du ikke krav på løn. I den situation kan du forsøge at aftale med din arbejdsgiver, at ferien

forlænges med feriepenge, afspadsering eller feriefridage, for at du ikke skal trækkes i løn (Kilde: TEMP-TEAM og Krifa.dk).

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.

VI SIDDER KLAR TIL AT SVARE PÅ ALLE SPØRGSMÅL HVERDAGE MELLEM 05.30 OG 16.30 (FREDAG <16.00).


