Smittevernssertifisering
– Gjensidig nytte og
trygghet
14.04.2021

#1 Innsikt
Boston Consulting
∘
∘

Savnet etter å besøke venner og kjente
er stort
Oppfattelse av trygghet styres av
medieoppslag

Innovasjon Norge
∘

∘

Intern reisepolicy endres for lengre
perioder enn myndighetenes
restriksjoner
Generell frykt for tap av omdømme
ved reise

Tilbakemeldinger fra storkunder
∘
∘
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Intern policy overstyrer nasjonale
reisebestemmelser
Det er ikke enkeltleddet i reisekjeden
som er problemet

Konklusjon
Det står ikke på reiselysten,
hverken for ferie/fritidsreisende
eller forretningsreisende.
Det er følelsen av trygghet i hele
reisekjeden som avgjør

#4 Hvorfor smittevernsertifiserte Flytoget seg?
En fremtidig hygiene faktor? .
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•

Ønsket en uavhengig vurdering fra 3.part på våre prosedyrer og
rutiner

•

Ønsket et klart kundeløfte rundt smittevern

•

Ønsket å utvide verktøykassen rundt smittevern, ved å inkludere
sertifiserte rutiner i beredskapsløsningen

•

Ønsket en global anerkjent samarbeidspartner med stor faglig
tyngde

•

Trygge arbeidshverdagen for vårt utepersonale

•

Sertifiseringen skal fungere som inngangsbillett for de som ønsker å
bli med i initiativet, for å sikre kvalitet, fokus og etterprøvbarhet

#2 Hvordan kan vi sammen skape reisevirksomhet samtidig som
man opplever en trygghet?

På kort sikt;
Hvordan kan vi sammen
med samarbeidspartnere i
Oslo hjelpe bedrifter med
reisebehov innenfor trygge
rammer

Hvordan
Hva
Hvorfor

Et felles krafttak

På lang sikt;
Benytte konseptet for å
gjøre det samme for
incoming når grensene
åpnes

Det er et behov for å lage en kvalitetssikret,
etterprøvbar, ubrutt reisekjede for at bedrifter trygt
kan sende ansatte og besøkende til og fra Oslo.
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Ett felles krafttak med bedrifter som
går ut over krav fra myndigheter når
det gjelder smittevernstiltak, med
høy kvalitet og innsats. Vi har
MyCare smittevernsertifisering i
bunn og felles kommunikasjon ut i
markedet

#3 Konseptbeskrivelsen
Et felles krafttak--
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1.

Bedriften sertifiseres innen smittevernsertifiseringen «MyCare» hos DNV GL , sertifiseringen er inngangsbilletten til å
være med i et felles krafttak.

2.

Bedriften har tiltak innen smittevern som går ut over de krav som settes av myndighetene

3.

Tiltak og rutiner er bekreftet av sertifiseringen

4.

Deltagerbedriftene går sammen om en felles kommunikasjon til bedriftsmarkedet og ferie/fritidsmarkedet.

Hvor er vi nå og hva skjer fremover?
Arbeidsmøter
pakketering av
reisekjeden i gang

Kampanje planlegges
sommeren

Sommer 2021

Vår 2021

Flere aktører er
ferdig sertifisert,
resten er i gang

Kommunikasjon og
media aktiviteter

Hva skjer fremover
Tæpp
Fjerner behovet for å dra
kortet og reduserer
berøringsflater for
kunden
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BagTag
Reduserer kontaktflater kundene
trenger å røre samt reduserer
kødannelse på Gardemoen

